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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

بالتفاصيل.. "بيئة مكة" تستعد لفعاليات "يوم التطوع العالمي"عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

6تكرار الرصدالعددالكاتب

بالتفاصيل.. "بيئة مكة" تستعد لفعاليات "يوم التطوع العالمي"

بدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ، استعداداته ليوم التطوع العالمي يوم
5 ديسمبر 2022 والذي يشتمل على عدد من الُمبادرات والتدشينات في مجال األعمال التطوعية .

 
خطوات ناظمة لتأطير التوجهات والفعاليات

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله
الغامدي ، حرص اإلدارات ومكاتب الوزارة بمحافظات منطقة مكة المكرمة في تنفيذ العديد من
الفعاليات احتفاءا بيوم التطوع العالمي تأكيدا لمضامين القيم النبيلة في تعميق اإليجابية والروح
الوطنية لدى الجميع، منوهًا أن اليوم العالمي للعمل التطوعي يشكل فرصة لإلعالن عن خطوات

ناظمة لتأطير التوجهات والفعاليات الكفيلة بجعل التطوع ثقافة ُتعاش ال محطة عابرة.

وبين "الغامدي" أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اتاح ايجاد العديد من
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الفرص التطوعية على المنصه الوطنيه للعمل للتطوعي في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة ،
وذلك للمساهمة في غرس روح التطوع بالمجتمع واكتساب الخبرات واستثمار الوقت والقدرات

وتعزيز روح االنتماءالوطني .
 

حملة تطوعية لرصد اآلبار المكشوفة
أوضح مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محي
القبيسي أن هناك مبادرة تطوعية لرصد وتحريز اآلبار المكشوفة و المهجورة االرتوازية الغير مستفاد
منها في المنطقة لما تشكله من خطورة بالغة وبهدف الحفاظ على سالمة األرواح والممتلكات،

والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.
 

يأتي ذلك بمشاركة ما يقارب (60) متطوع من إدارة المياه وإدارة الطوارئ بفرع الوزارة بمنطقة
مكة المكرمة وذلك عبر تقسيم المتطوعين الى مجموعات ووقوفهم على األماكن الذي تكثر بها

بالغات اآلبار المهجورة بإعداد تقرير عن كل حالة التخاذ اإلجراء الالزم.
 

الحفاظ على األرواح والممتلكات
حيث تهدف هذه المبادرة الحفاظ على األرواح والممتلكات خاصة خالل هذه األوقات من السنة التي
يتوجه الكثير من األفراد واألسر الى المتنزهات البرية، وكذلك المحافظة على موارد المياه الجوفية،

حيث سيكون انطالق المبادرة تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع .
 

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة جددت ، تحذيرها من خطر االقتراب من اآلبار المهجورة، مؤكدة
أنها تولي أهمية قصوى لمعالجة وضع اآلبار المهجورة ومنع خطرها على المارة.

 
وأكد " القبيسي" أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها بالمنطقة تواصل جوالتها على
مدار الساعة لضبط مخالفي األنظمة واللوائح واالشتراطات الهادفة إلى تطبيق نظام المياه
والمحافظة على مصادرها ومنع استنزافها وتنظيم أعمال الحفر، مشيرًا إلى أن هناك لجنة من
الجهات ذات العالقة في كل منطقة تقوم بحصر اآلبار المهجورة وتحديد اإلجراءات، والضوابط التي

تضمن سالمة عابري الطرق والمتنزهين
 

حملة تطوعية "مخاطر الخضروات والفاكهة مجهولة المصدر"
أوضح مدير إدارة األسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة
المهندس جمعان بن علي الزهراني أن هناك (حملة تطوعية توعوية عن مخاطر الفواكه والخضار
مجهولة المصدر ) ستقام من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساًء بمناسبة اليوم العالمي

للتطوع في سوق الخضار والفاكهة المركزي بحي الصفا بجدة .
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وبمشاركة كًال من إدارة األسواق والنفع العام بوزارة البيئة والمياه والزراعة والشؤون الصحية بجدة

و مركز صحي األمير عبد المجيد وعدد من المتطوعون .
 

حيث ستقوم الحملة بشرح وتوعية المستهلك بالية اختيار الخضروات والفواكه السليمة من ناحية
ظاهريه باإلضافة إلى استعراض عمل مختبر السوق لعمليات فحص خلو الخضروات والفواكه من

المبيدات والتأكد من عدم سقيا الخضروات والفواكه من مياه الصرف الصحي .
 

خلق بيئة صحية توعوية لمرتادي حلقة الخضار والفاكهة
وبين م. الزهراني أنه يتم التعامل مع المنتجات الزراعية مجهولة المصدر وفقًا لإلجراءات النظامية
المعتمدة لدى الوزارة والجهات ذات العالقة، وموضحًا أن الهدف من المبادرة خلق بيئة صحية

توعوية لمرتادي حلقة الخضار والفاكهة.
 

حيث تشدد وزارة البيئة على منع دخول المنتجات الزراعية مجهولة المصدر لألسواق، مؤكدة أنها
ستمنع دخول أي منتج زراعي ليس به بطاقة تعريفية، وستستمر بالتعاون مع الجهات ذات العالقة
بأخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات وسالمتها لصحة

المستهلك.
 

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ألزمت المزارعين بوضع بطاقة تعريفية للمنتجات، ابتداًء من
تاريخ 14 ربيع اآلخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م؛ لمعرفة مصادر المنتجات والتأّكد من سالمتها
وسهولة تتبعها ،وتسعى من خالل هذه اآللية إلى تحقيق مستويات عالية لسالمة المنتجات الزراعية
المعروضة في السوق المركزي، باإلضافة إلى تعزيز األداء الرقابي على المنتجات الزراعية الواردة إلى
األسواق، والحد من عرض المنتجات مجهولة المصدر التي ال تحمل سجالت زراعية معتمدة من

الجهات المختصة ومصادرة المنتجات غير المطابقة لالشتراطات الصحية .
 

وقد اعتمدت ساعات التطوع لمتطوعي المبادرة الذين قاموا بالتسجيل بالفرصة التي تشرف عليها
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

حملة تطوعية لرصد اآلبار المكشوفةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

حملة تطوعية لرصد اآلبار المكشوفة

 
جدة - هالل اليزيدي

أوضح مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة  والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محي
القبيسي ان هناك مبادرة تطوعية لرصد وتحريز اآلبار المكشوفة و المهجورة اإلرتوازية الغير مستفاد
منها في المنطقة لما تشكله من خطورة  بالغة وبهدف الحفاظ على سالمة األرواح والممتلكات،

والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية .
 

يأتي ذلك بمشاركة ما يقارب (60) متطوع من إدارة المياه وإدارة الطوارئ بفرع الوزارة بمنطقة
مكة المكرمة وذلك عبر تقسيم المتطوعين الى مجموعات ووقوفهم على األماكن الذي تكثر بها

بالغات اآلبار المهجورة بإعداد تقرير عن كل حالة التخاذ اإلجراء الالزم.
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حيث تهدف هذه المبادرة للحفاظ على األرواح والممتلكات خاصة خالل هذه األوقات من السنة التي
يتوجه الكثير من األفراد واألسر إلى المتنزهات البرية، وكذلك المحافظة على موارد المياه الجوفية،

حيث سيكون انطالق المبادرة تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع .
 

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة جددت ، تحذيرها من خطر االقتراب من اآلبار المهجورة، مؤكدة
أنها تولي أهمية قصوى لمعالجة وضع اآلبار المهجورة ومنع خطرها على المارة.

 
و أكد" القبيسي"   ان فرق الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها بالمنطقة تواصل جوالتها على
مدار الساعة لضبط مخالفي األنظمة واللوائح واالشتراطات الهادفة إلى تطبيق نظام المياه
والمحافظة على مصادرها ومنع استنزافها وتنظيم أعمال الحفر. مؤكدا أن هناك لجنة من الجهات
ذات العالقة في كل منطقة تقوم بحصر اآلبار المهجورة وتحديد اإلجراءات، والضوابط التي تضمن

سالمة عابري الطرق والمتنزهين.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

أركان األسر المنتجة بمهرجان "عذق" الثالث بجازان تشهد إقباًال الفتًا من الزوارعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

أركان األسر المنتجة بمهرجان "عذق" الثالث بجازان تشهد إقباًال
الفتًا من الزوار

ضمد - واس
تشهد أركان األسر المنتجة في مهرجان "عذق" الثالث للذرة الرفيعة والنباتات العطرية الذي ينظمه
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان، بالتعاون بالتعاون مع محافظة ضمد، وعدد من الجهات

الحكومية واألهلية ، والمقام حاليًا بحديقة ضمد ، إقباًال الفتًا من زوار المهرجان .

وجاءت مشاركة األسر المنتجة من خالل إعداد وتجهيز أماكن مخصصة في المهرجان، تحتوي على
العديد من األنشطة المتنوعة والمميزة، لتوفير منافذ وفرص تسويقية لمنتجاتها، وزيادة قدرتها
التنافسية من أجل عكس االهتمام باألشغال الحرفية، التي تحقق التنمية االقتصادية المستدامة

للمجتمع، وتطوير قدرات ومهارات المنتسبات لتلك األسر.

وتتضمن مشاركة األسر المنتجة في العديد من النشاطات والمعروضات التي تمثل حضارة منطقة
جازان وتراثها، بهدف التعريف بكل ما يخص الجانب النسوي وعمل المرأة في منطقة جازان، ويثبت
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قدرتها على الحضور الفاعل والمؤثر في كل شأن ومجال، من خالل عملها في المجال الحرفي، بما يبرز
بصمتها الخاصة من خالل تفاعل مرتادي المهرجان وزواره مع المنتجات التي تعرضها تلك األسر، من
العطور، والنباتات العطرية، واألكالت الشعبية، وغيرها من الملبوسات والحلي واإلكسسوارات،

والعديد من السلع والمنتوجات التي تهم األسرة.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

مهرجان «عْذق» ُيعيد تقاليد الزراعة والطهي في جازانعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مهرجان «عْذق» ُيعيد تقاليد الزراعة والطهي في جازان

ضمد - واس
أتاح مهرجان «عذق» الثالث للذرة الرفيعة والنباتات العطرية بمحافظة ضمد، الفرصة أمام أهالي
منطقة جازان الستعادة جزء من تقاليد األكالت الشعبية، التي ارتبطت بمواسم حصاد الذرة، حيث

تعّرف الزوار على ُطرٍق مختلفة لطهي الذرة.
 

وأعاد المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان، بالتعاون مع محافظة ضمد،
أنواع الطهي القديمة التي أبدعتها ربات البيوت في جازان منذ القدم، وبخاصة في إعداد «الخضير»
وهو أحد مراحل نمو ثمرة الذرة قبل الحصاد التي تشمل تسع مراحل تسبق الذرة الحمراء كاملة

النضج.
 

وتمّكن الزوار من تذوق أكالت شعبية تقليدية ارتبطت بطرق طهي الخضير منها الثريد والمرسة
والمفالت، إلى جانب الخضير المشوي في عذقه «سنابله».
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وأسهم المهرجان في تعريف الزوار بعادات المزارعين وتقاليدهم خالل مواسمهم الزراعية منذ البدء
في علميات استصالح األراضي وتنظيفها مع قرب موسم هطول األمطار وجريان السيول، وتحديد
أوقات الحرث والزراعة والحصاد، وكذلك الطرق التقليدية التي ابتكرها المزارعون في حماية مزارعهم

من الطيور منها « الميضفة والفّزاعة « التي تستخدم لطرد الطيور.
 

كما تابع الزوار عروًضا لطرق الحصاد وجمع الحبوب وفصل الحبة عن سنبلتها بعد ضربها بعصا من
خالل عملية تسمى «الخبيط»، ثم عمليات الطحن عبر المطحنة التقليدية قبل الشروع في مراحل

الطهي المختلفة.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

هيئة األمر بالمعروف في محافظة ضمد تشارك بمهرجان عذق الثالث بالمصلى المتنقلعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

هيئة األمر بالمعروف في محافظة ضمد تشارك بمهرجان عذق
الثالث بالمصلى المتنقل

باهر محمد يسن
شاركت هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة ضمد بمنطقة جازان بالمصلى المتنقل في
مهرجان عذق الثالث للذرة الرفيعة والنباتات العطرية، لتمكين زوار المهرجان من تأدية الصالة جماعة

في وقتها.
 

وتأتي مشاركة الهيئة ضمن خطة فرع الرئاسة العامة بمنطقة جازان لتفعيل المصليات المتنقلة
بالمنطقة .

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة جازان الشيخ سليمان بن يحيى المالكي أن
المصلى مجهز تجهيزًا كامًال، مؤكدًا حرص فرع الرئاسة العامة بمنطقة جازان على تنوع الوسائل
واألدوات المستخدمة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع في مواقعهم، والتركيز على وسائل
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https://garbnews.net/news/s/216050


ي
التواصل االجتماعي في نقل رسائل هيئة األمر بالمعروف للمجتمع، والتجديد واالبتكار في منتجاتها
التوعوية والوقائية، إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله

السند.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

الجهات الحكومية بمنطقة تبوك تستعرض خدماتها في مهرجان "الزيتون" الثاني بالمنطقةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

الجهات الحكومية بمنطقة تبوك تستعرض خدماتها في مهرجان
"الزيتون" الثاني بالمنطقة

تبوك - واس
تشارك العديد من الجهات الحكومية بمنطقة تبوك في مهرجان " الزيتون " الثاني بالمنطقة، الذي
يواصل فعالياته بمنتزه األمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه

والزراعة بالمنطقة.

وشملت الجهات المشاركة فرع هيئة الهالل األحمر والشؤون الصحية بالمنطقة، وصندوق التنمية
الزراعية، وعدًدا من الجهات األمنية والخدمية.

وتأتي فعاليات " المهرجان " امتدادًا لسلسلة المهرجانات الزراعية التي يقيمها فرع الزراعة بتبوك في
مختلف مدن ومحافظات المنطقة ،التي لمس المزارعون أثرها وتأثريها اإليجابي في اإلسهام في
فتح منافذ تسويقية جديدٍة لمنتجاتهم بتوجيهات سموِّ أميِر منطقة تبوك، الذي دائمًا مايحثُّ على

13

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2406243
https://almnatiq.net/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%AF/
https://majlis-news.com/693905/
https://ksa-wats.com/526326
https://www.alriyadh.com/1985645


دعم المزارعين من خالل إيجاد قنوات تواصلية بينهم وبين المستهلكين، وشارك أكثر من 24 مزارعًا
بالمنطقة بمنتجاتهم من زيت الزيتون والمنتجات التحويلية من الزيتون ومشتقاته بأنواعها وطرقها
المختلفة ،حيث يسعى فرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة إلى تقديم التسهيالت والدعم الفني
واإلرشادي للمزارعين؛ نظرًا لما يمثله الزيتون ومنتجاته من أهمية كبيرة سواء من الناحية

ة. االقتصادية أم الصحية، وبما يحمله من فوائد غذائية جمَّ
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية تمكن مستفيديها في مهرجان الزيتون الثاني بمنطقة تبوكعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية تمكن مستفيديها في مهرجان
الزيتون الثاني بمنطقة تبوك

تبوك - واس
مكنت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك مستفيديها من األسر المنتجة من المشاركة
في مهرجان "الزيتون" الثاني بالمنطقة، من خالل أركان تفاعلية لعرض منتجاتهم من الحرف اليدوية

واألكالت الشعبية لإلسهام في تحقيق النفع عبر إبرازها وتسويقها في المهرجان.

وقالت فاطمة البكري المشاركة بركنها الحرفي: "وجدت في المهرجان فرصة مالئمة لتحقيق عوائد
ربحية واكتساب المهارات والخبرات والعمل على إثبات الجدية للمشاركة فيها, فيما بينت المنتجة
رقية محمد أنها وجدت في المهرجان بيئة خصبة لتسويق منتجاتها والتعريف بها، واستقطاب شريحة

المتسوقين المهتمين بمنتاجاتها.
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2406199
https://www.alyaum.com/articles/6437843
https://ajel.sa/amp/story/international/o04xw7y3dm
https://majlis-news.com/693605/
https://www.noonews.com/?p=354501


من جهته أكد أمين الجمعية الدكتور عبدالله الشريف أن الهدف من إشراك األسر المنتجة في مثل
هذه المهرجانات تطوير قدراتها ومواهبها، وتوفير الفرص التسويقية لمنتجاتها عن طرق منافذ البيع
والكشكات في أرض الفعاليات، مشيرًا إلى أن الجمعية تشهد مرحلًة انتقالية تطمح من خاللها إلى
نقل مستفيديها من الرعوية إلى التنموية واالهتمام بتعزيز ثقافة اإلنتاج، واالعتماد على الذات،
وتشجيع األسر على التطوير والتدريب والعمل، والحصول على الخبرة، وإشراك أفرادها في تنمية
االقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م، ولعل آخرها ماقام به سمو أمير منطقة تبوك من
تدشين لمبادرة "رعوي" في مرحلتها األولى، التي تستهدف 50 مستفيدا ومستفيدة من خدمات
الجمعية، وفق منظومة متكاملة ُتمكن األسر المنتجة من ممارسة أنشطتها وفق حوكمة تدعم

التالحم بين أفراد المجتمع الواحد وتعزز من أعمال األسر وتمكينها.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

بالفيديو.. تحذير مهم لمحبي الرحالت والتنزه والسفر: خطر في الصحراءعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

بالفيديو.. تحذير مهم لمحبي الرحالت والتنزه والسفر: خطر في
الصحراء

تواصل – فريق التحرير:
وجه رواد مواقع التواصل االجتماعي، تحذيًرا مهًما للعوائل من محبي الرحالت والتنزه والسفر والذي
يصطحبون أبناءهم إلى البر في رحالتهم، من أن هناك أراٍض بها آبار عميقة غائرة مكشوفة وبال

غطاء.

تحذير األهالي من خطر اآلبار الغائرة
وفي مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، قال المتخصص في الموارد البشرية، على البلوي،
إن هناك خطًرا يهدد حياة الكثيرين وهو خطر اآلبار الغائرة المنتشرة في بعض األراضي، والتي تركها
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https://twasul.info/1998868/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA/
https://twasul.info/wp-content/uploads/2022/12/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1.mp4?_=1


أصحابها دون غطاء، ما قد يكون بمثابة الفخ الذي يقع فيه الناس وخاصة األطفال دون أن يدروا.
 

وأوضح أنه على األهالي توخي الحذر والحيطة عند خروجهم للبر مع أوالدهم، من مثل هذه اآلبار
العميقة التي ربما يقع فيه الصغار أثناء تجولهم في البرية مع عائالتهم.

 
وأظهر مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل االجتماعي، انتشاًرا لآلبار العميقة والغائرة
وبدون أي غطاء، في مساحات واسعة من األراضي التي تركها أهلها وصارت مهجورة منذ زمن بعيد،
حيث تكون مختفية وسط النباتات الصحراوية وال ينتبه إليها األهالي وباألخص األطفال الذي يخرجون

في رحالت البر  ويمرحون دون أن يخطر ببالهم وجود مثل هذا الخطر الداهم.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

تباشروا أهل الصياهدعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددعبدالله بن رابح الشريفالكاتب

تباشروا أهل الصياهد
 

 
عبدالله بن رابح الشريف

منذ أن صدر األمر الملكي الكريم بإنشاء ناٍد لإلبل والبشائر انهلت على مالكها ومحبيها وعشاقها.
 

اإلبل جزء ال يتجزأ من حياتنا في المملكة العربية السعودية وعند العرب، وهي موروث ثقافي عظيم
توارثت األجيال حبه، وأعتقد أن من يقلل من شأنها حاليًا ما هو إال ناكر للجميل، فقد كانت لإلبل
وقفات مشرفة مع أصحابها في إكرام الضيف والسفر والترحال وعند القحط والضوائق، وهي شريك
في الذود عن ديارهم وصد غارات األعداء، وقد سطر التاريخ بطوالت عدة تحققت على ظهور اإلبل؛
أبرزها ملحمة توحيد المملكة للمؤسس الراحل الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وهي رمز األصالة

والكرم والشجاعة والبطوالت

وقد ذكرها الله -سبحانه وتعالى- في كتابه الكريم باعتزاز وفخر وتعجب من خلقتها، وأمر عباده أن
يتفكروا في عظمة خلقها، في قوله تعالى: «أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت...».

 
وما ذكره نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- عن ناقته: «دعوها فإنها مأمورة»، وما روي من أشعار

وقصص في تاريخ العرب وأشعارهم، وحنين النوق تكاد ال تخلو منه قصيدة عربية قديمة..
 

لقد هاَج لي شوقًا وَغاَل صباَبًة
ْت بذي اَألْثِل حنيُن قلوصي ِحيَن حنَّ

 
وكما قال الشاعر راكان بن حثلين:
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يا راكب اللي َتّو ما َشّق نابه
أسبق من إللي بالمالويح يدعون

وما إن انطلق النادي الذي يرأسه معالي فهد بن حثلين صاحب الفكر واالطالع والرؤية الثاقبة الذي
نجح في أن يجعل النادي يتماشى مع تطلعات سمو ولي العهد ورؤية الوطن 2030م، وهو مؤسس
المنظمة الدولية لإلبل الذي تحقق على يديه حراك مميز غّير المفاهيم الخاطئة حول اإلبل وجعل من
هذا الموروث صناعة أخرى لالستثمار في صفقات محوكمة وأعطى معايير وقواعد في تفاصيل هذه

اللعبة الرياضية الرجولية «المزاين» ترضي طموحات الجميع.
 

ولم تقتصر جهود النادي في سباقات الهجن وجمال اإلبل فحسب، بل ما زال «نادي اإلبل» يواصل
جهوده في ترسيخ مفهوم اقتصاديات اإلبل، من خالل حشد الطاقات وتوظيف الخبرات في تنويع
وإثراء هذا الموروث الثقافي الذي نعتز به، ناهيك عن الرعاية الكريمة التي يحظى بها النادي من

المقام السامي وحرصهم على دعمه وحضور حفل ختامه.
 

كما أن العمل في النادي والزخم اإلعالمي المميز المصاحب الذي نشاهده باستقطاب الكفاءات
اإلعالمية وتوظيف مواقع التواصل االجتماعي واالستفادة من تطبيقاته بشكل ذكي خلق جّوًا من
التنافس الشريف في هذه المسابقة وحراكًا لم يسبق له مثيل، وعمل على تنزيه صفقاته وتحدياته

عما كان ينسب إليها قبل تنظيمها، باإلضافة إلى الجوائز الكبرى التي رصدت لهذا المسابقة.
 

وكوني من عشاق السواحل ووالدي مالك منقية الرابحية والمعروفة منذ ما يقارب عقد من الزمان
ومع قرب موعد المسابقة فقد سعدت مثل ما سعد كثيرون من أهل السواحل بمشاركتها في
مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل، وقد لمست في محيطنا حماسًا وحراكًا لدى مالك اإلبل ومعرفة
بقوانينها وتلهفًا للمشاركة والحصول على شرف المشاركة والفوز «بنوماس» ولقاء راعي المسابقة،
باإلضافة إلى ما حدث من إطالق منصة (سمها) التي أحيت ذكريات وتواريخ وبطوالت وحفظت
للناس حقوقها، وإنشاء جمعية لمالك اإلبل برئاسة السفير عبدالله بن عودة، وكيف حرص الجميع
على المشاركة فيها والحصول على عضويتها وأضف إلى ذلك اإلعالنات عن صفقات لبيع الدق والجل

والفرديات، مصطلحات لم يسبق لنا سماعها في مجتمع مالك اإلبل وعشاقها لدى مالك السواحل.
 

وأنا على يقين بأن القادم أجمل، والمسابقة أصبحت محط أنظار الجميع عالميًا وعربيًا وخليجيًا ومحليًا.
 

* هبت نسانيس الصياهد تباشروا بالربح فيها.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

فوائد الوعي البيئي المبكرعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددفوزية الشهريالكاتب

وتر الحرف
فوائد الوعي البيئي المبكر

فوزية الشهري
أنظار العالم تتجه هذه األيام إلى مونديال كأس العالم 2022 والمقام في قطر. حيث يجتمع العالم
هناك بثقافاته المختلفة ويحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة ويعتبر قوة ناعمة لكل دولة مشاركة

تستطيع من خالله وبسهولة تقديم صورة إيجابية وسمعة دولية لها.
 

منتخب اليابان تناقلت وسائل اإلعالم صورًا لغرف المالبس والمشجعين اليابانيين وأظهرت مدى
حرصهم على البيئة ونظافة الملعب وغرف تغيير المالبس والمدرجات والتي رسخت الصورة اإليجابية
عنها كدولة متقدمة في الحفاظ على البيئة وتأتي هذه الصورة كناتج للجهود المبذولة في دولة

اليابان في مجال االهتمام بالبيئة.
 

تمّيز اليابان بهذة الطريقة الملفتة يعود بوجهة نظري إلى االهتمام بتعليم آداب السلوك االجتماعي
بالمقدمة في المدارس اليابانية قبل التعليم التقليدي، فالطالب اليابانيون ال يخوضون االختبارات
حتى عمر 10سنوات ألن التعليم في هذه المرحلة بالنسبة لهم يركز على تعليمه آداب السلوك وكيف
يعيش نافعًا لنفسه ومجتمعة فيتعلم كيف يتعامل مع المحيطين به باحترام وعدالة وقيم وكيف
يشفق ويهتم بالحيوانات كما أنه يحافظ على بيئته ونظافتها، يتشرب منذ الصغر أن النظافة
مسؤولية كل فرد بالمجتمع ويتعاونون على تنظيف مدارسهم وفصولهم فينشئ بقدر عاٍل من

الوعي والمسؤولية تجاه البيئة وهذا سر تميزهم.
 

السعودية تولي البيئة اهتمامًا كبيرًا وقد أطلقت مشاريع جبارة تهتم بالبيئة وتسعى للحفاظ على
البيئة المحلية والدولية، وبدأ الوعي البيئي في المجتمع يرتفع وقد شاهدنا الصورة المشرفة التي
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ي ي ي ي

ظهر بها مشجعو المنتخب بتنظيف المدرجات في مونديال قطر لكن برأيي أننا نعيش مرحلة ذهبية
من حيث االهتمام بالبيئة وينبغي أن يكون الوعي المجتمعي للحفاظ على البيئة بنفس القوة.

 
وأعتقد أن تعليم السلوكيات البيئية النافعة من رياض األطفال وفي سن مبكرة والذي يمكن
للتعليم إدراجه من ضمن المقررات التي يدرسها الطالب سيكون أثره كبيرًا ونافعا جدًا كما أننا نحتاج
لبرامج بيئية للتوعية البيئية ونشر الثقافة البيئية لنصل لوعي مجتمعي يواكب النهضة السعودية

البيئية.
 

الزبدة:
ال يتحرك العالم بدفعات األبطال الجبارة فحسب، بل من خالل إجمالي الدفعات الصغيرة لكل عامل

مخلص.
«هلين كيلر»
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

 مسح بيئي شامل لعسير الكتشاف فرص التنميةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

 مسح بيئي شامل لعسير الكتشاف فرص التنمية

سعيد الزهراني - الطائف
قررت «هيئة تطوير منطقة عسير» استقطاب بيوت خبرة متخصصة لـ»دراسة المسح البيئي الشامل
لمنطقة عسير»، ويهدف المشروع إلى جمع المعلومات البيئية الشاملة في نطاق مناطق التطوير
ضمن إستراتيجية الهيئة لتطوير المنطقة، وتحليل الوضع الراهن في المنطقة والتهديدات البيئية،
وتحديد فرص التنمية المقترحة، ثم وضع إستراتيجية ومبادرات محور االرض والحفاظ على الطبيعة

واستدامتها.
 

وستشمل الدراسة موارد المياه، لغابات، الغطاء النباتي والزراعة، التنوع الحيوي والحياة الفطرية،
إدارة النفايات، البيئة الساحلية والبحرية، التنمية الريفية، الطاقة المتجددة، التغير المناخي وجودة
الهواء، األمن الغذائي، السياحة البيئية، المخاطر البيئية، التصحر، ورأس المال الطبيعي.. تجدر اإلشارة
إلى أن منطقة عسير تشهد حراًكا تنموًيا في مختلف المجاالت التجارية واالقتصادية والزراعية

والسياحية.. وتعد المنطقة األولى سياحًيا على مستوى المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

بشعار "همة طويق".. انطالق سابع نسخ مهرجان الملك عبدالعزيز في الصياهدعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

تأصيل وترسيخ الموروث الثقافي لإلبل
بشعار "همة طويق".. انطالق سابع نسخ مهرجان الملك

عبدالعزيز في الصياهد

الصياهد، الرياض - واس
أكد صاحب السمو األمير خالد بن سلمان بن محمد رئيس لجان التحكيم بـ"مهرجان الملك عبدالعزيز
لإلبل7" أن اختيار لجان التحكيم يعتمد على من يجمع بين القدرات واإلمكانيات والموهبة، مشيًرا إلى
أن عدد المتقدمين الذين درست أوراقهم 300 شخص، وتم اختيار 36 منهم ُقّسموا إلى 6 مجموعات

يؤدون اآلن اختبارات عملية في الميدان.
 

زيادة قاعدة التحكيم وخلق التنافس بين المحكمين وتحقيق العدالة بين المتنافسين
وقال في تصريح بمناسبة انطالق المهرجان وبدء عمليات التحكيم: "نحرص على اكتشاف مواهب
الشباب؛ فالذائقة تطورت لدى الجماهير مع الوقت، وال بد أن نواكب هذا التطور؛ عبر المزج ما بين
أصحاب الخبرات والشباب المتعلم، وهدفنا من خالل التغيير الذي شهدته اللجان هذا العام بنسبة 70

% زيادة قاعدة التحكيم وخلق التنافس بين المحكمين وتحقيق العدالة بين المتنافسين".
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وأوضح األمير خالد بن سلمان أن "لجنة المراقبة" يكمن هدفها في تقييم ومراقبة أداء المحكمين؛
وال يتدخلون في القرارات، ولكن يراقبون ويقيمون للحرص على سير عملية التحكيم بالطرق

الصحيحة، مبينًا أنهم يعلمون حاليًا على وضع آلية درجات وتقييم وهي قيد الدراسة.
 

لجنة التحكيم تستعرض شوط الفحل وإنتاجه للوني المجاهيم والحمر
إلى ذلك استعرضت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل بالصياهد، في نسخته السابعة
برئاسة األمير خالد بن سلمان، شوط الفحل وإنتاجه في لون فئة المجاهيم والحمر في أول أيام

انطالق فعاليات المهرجان الذي يقام تحت شعار "همة طويق".
 

وشهد االستعراض مشاركة 12 منقية، وسط تفاعل جماهيري كبير؛ حيث تميزت هذه النسخة بقوة
المتنافسين.

 
وقال المالك سعود الصخابرة: تشهد المسابقة تنافًسا كبيًرا لقوة الحالل المشارك، منوًها بجهود
نادي اإلبل بقيادة رئيس مجلس إدارته فهد بن حثلين في ظهور المهرجان بهذا المظهر المتميز الذي

يعد بحق نجاًحا يفتخر به جميع مالك اإلبل ومحبيها، وكل من يعشق هذا الموروث.
 

وأشار المشارك محمد الدوسري إلى أن مسابقة الفحل وإنتاجه ُتعد من أقوى المنافسات التي
تكشف المزارع المنتجة للفرديات، وعلى ذلك يحرص مرّبو اإلبل المنتجون للفرديات النوعية
االستعراض بها أمام الجماهير والمستثمرين في عالم اإلبل؛ لكون المشاركة في هذه المسابقة

(الفحل وإنتاجه) تشّكل عالمة تجارية يستفيد منها المالك في استقطاب المستثمرين في المجال.
 

وتستهدف مسابقة الفحل وإنتاجه تشجيع مالك اإلبل للحفاظ على سالالت الفحول المنتجة؛ نظًرا
ألهميتها لدى مالك اإلبل الذين يحرصون عليها من الناحية االقتصادية واإلنتاجية سواًء كان من

"القعدان أو البكار".
 

وانطلقت النسخة السابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل في الصياهد الجنوبية شمال العاصمة
الرياض، تحت شعار "همة طويق".

 
وتميزت انطالقة المهرجان، بحضور جماهيري غفير، تابعوا بحماس واستمتاع جملة من الفعاليات،
استعرضت في أولها فرق الهجانة عدًدا من المعزوفات الوطنية واأللوان التراثية الهادفة إلى تأصيل

وترسيخ الموروث الثقافي لإلبل، لدى المتابعين.
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من جانبهم قدم مجموعة من الخيالة تشكيالت وتقاطعات متميزة، بدت كلوحة فنية، ال سيما
بالمالبس التراثية التي ارتدوها بصحبة أعالم المملكة التي حملوها خالل عرضهم.

 
بدوره أضفى التنافس الكبير الذي شهده ميدان عرض اإلبل، لحظة استعراض 12 منقية من فئة
الفحل وإنتاجه للوني (المجاهيم والحمر)، حماسة كبيرة من الجمهور الحاضر في مدرجات الميدان، ال
سيما وأن هذا العرض كان أمام لجنة التحكيم النهائي، برئاسة صاحب السمو األمير خالد بن سلمان بن

محمد.
 

وتضمنت فعاليات انطالقة المهرجان عروًضا للسيارات الالسلكية التي حاكت مهارات هذه الرياضات،
باإلضافة إلى العديد من الفقرات المتنوعة، التي تعكس حجم العمل الكبير الذي بذله نادي اإلبل،

لتظهر هذه النسخة من المهرجان بالشكل الذي يواكب القيمة الكبيرة، تاريخيًا وثقافيًا لإلبل.
 

يذكر أن متابعي النسخة السابعة من المهرجان والمشاركين فيه على موعد مع مجموعة من
اإلجراءات المطبقة للمرة األولى، كتعديل عدد المتون المشاركة في فئات سيف الملك وشلفا ولي
العهد، واستحداث شوط جديد باسم شوط البداوة، وإطالق الخدمات المشتركة لمالك اإلبل؛ بهدف

جمع اللجان في مكان واحد، إضافًة إلى اعتماد آلية جديدة الحتساب نقاط الهجيج.
 

من ناحية اخرى يستقبل المهرجان زواره عبر 4 بوابات إلكترونية حرصت من خاللها إدارة المهرجان على
تقديم تجربة استثنائية للزوار على مختلف األصعدة، مطوعًة الوسائل التقنية إلسهام في تنظيم
عملية الدخول، بما يضمن الراحة للزائر والزائرة وتجنب الجميع من مشكالت عديدة قد يتسبب بها
تزاحم الزوار عند البوابات خدمة وراحة للجميع، واستيعاب األعداد الكبيرة التي يشهدها المهرجان من

الزوار.
 

ويأتي ذلك مواكبة لرؤية النادي في تسخير التقنية في مختلف الفعاليات والمناطق المخصصة
للعروض والزوار.

 
إلى ذلك حددت لجنة الهجن والهجيج في مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل موعد إجراء قرعة مسابقة

الهجيج لجميع المشاركين والمسجلين في كشوفات النادي ضمن الفعالية.
 

وأشارت اللجنة إلى أن القرعة ستقام يوم الثالثاء المقبل في الـ 10 صباًحا، حيث ستكون نقطة
التجمع في الـ 9 صباًحا عند البوابة رقم 2، وسيتم نقل جميع المشاركين عبر حافالت إلى الصالة

المخصصة للقرعة، ومن ثم العودة إلى نقطة التجمع بعد نهاية القرعة.
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وأوضحت اللجنة أنه عند حضور األب واالبن واألخ يتم التعامل معهم كالمالك، أما ما عدا ذلك فيجب
أن يكون هناك تفويض بذلك إلجراء القرعة.

 
وكانت إدارة المهرجان قد جهزت مضمارًا لمنافسات الهجيج ُيعد األول من نوعه عالمًيا لهذه

المنافسة، ويبلغ طوله 18 كيلومتًرا، ويستقبل أكثر من 7 سباقات على مدار 25 يوًما من المهرجان.
 

من جانب اخر وّقعت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل اتفاقيات رعاية مع عدد من الشركات؛ وذلك
بحضور نائب المشرف العام للمهرجان والمدير التنفيذي لنادي اإلبل المهندس بندر القحطاني.

 
ويأتي ذلك لما أحدثه المهرجان من حراك اقتصادي ملفًتا في جميع األصعدة المحلية والعالمية
وتجسيده تاريخ اإلبل في المسيرات الوطنية والمجتمعية، وما يشهده من مشاركات عربية وأجنبية
في المسابقات؛ األمر الذي فتح آفاق أمام الشركات المحلية والعالمية للحرص على الرعاية والحضور

وعرض منتجاتها أمام زوار المهرجان، الذي يشكل إقباًال جماهيرًيا كبيًرا من الوطن العربي واألجنبي.
 

وتحرص إدارة المهرجان على دعمها وتحفيزها للمشاركة وتعزيز القيمة السوقية للمهرجان الذي يعد
الحدث األكبر عالمًيا في مجال اإلبل.

 
وتأتي رعاية الشركات انطالًقا من دورها البارز في دعم ورعاية العديد من األنشطة الرياضية
والثقافية، األمر الذي يعكس حسها وإيمانها العميق بأهمية خدمة المجتمع السعودي؛ للمساهمة

في بناء نهضة الوطن وعلو شأنه ودعم االقتصاد ، وتعزيز الموروث الثقافي.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

مهرجان اإلبل.. أكثر من 100 قطعة سالح تحكي معركة "استرداد الرياض"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

مهرجان اإلبل.. أكثر من 100 قطعة سالح تحكي معركة "استرداد الرياض"

منها سيوف قديمة كالدمشقية والفارسية والهندية واليمنية
و"رقبان" أهم سيوف الملك المؤسس

مسلم الهوامله
يضم متحف األسلحة الُمقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل في نسخته السابعة
بمنطقة الصياهد، أكثر من 100 قطعة سالح وغيرها من األدوات المستخدمة في معركة استرداد

الرياض األولى، التي كانت عام 1901م.
 

وقال المشرف على المتحف محمد الكمعان: يحتوي المتحف على مجموعة من األسلحة أعمارها قرابة
الـ200 عام، تتحدث عن مراحل استرداد الرياض على يد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وصوًال إلى

مرحلة توحيد المملكة.
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وأضاف "الكمعان"، أن المتحف يحوي مجموعة متنوعة من السيوف القديمة كالدمشقية والفارسية
ا؛ حيث كان من أعز السيوف لديه رحمه والهندية واليمنية، التي كان المؤسس يوليها اهتماًما خاص�

الله سيف "رقبان".
 

وتابع: تبلغ مساحة المتحف 200 متر مربع، ويستقبل الزواَر طيلة أيام المهرجان.
 

ُيذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل يواصل فعالياته وسط حضور جماهيري الفت، ومجموعة
متنوعة من البرامج واألنشطة الهادفة إلى دعم وإحياء التراث السعودي العريق، والمحافظة عليه،

وإظهار ما ُتمثله اإلبل من أهمية في تاريخ شبه الجزيرة العربية.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

نادي اإلبل يرصد 7 حاالت عبث في مفاريد القعدان للوني المجاهيم والحمرعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

قبول حالة استئناف واحدة
نادي اإلبل يرصد 7 حاالت عبث في مفاريد القعدان للوني

المجاهيم والحمر

المواطن - الرياض
أعلن نادي اإلبل، اليوم السبت، عن رصد 7 حاالت عبث في فئة مفاريد قعدان للوني المجاهيم

والحمر.

استبعاد الحاالت
وأوضح نادي اإلبل، أنه تم استبعاد هذه الحاالت السبعة من المنافسة في فئة مفاريد قعدان للوني

المجاهيم والحمر، فيما تم قبول حالة استئناف واحدة في فئة فردي قعدان مجاهيم.
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وكان مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل انطلق بنسخته السابعة تحت شعار “همة طويق”، ويستقبل
زواره عبر 4 بوابات إلكترونية.

 
وتحرص إدارة المهرجان على تقديم تجربة استثنائية للزوار على مختلف األصعدة، مطوعًة الوسائل
التقنية إلسهام في تنظيم عملية الدخول، بما يضمن الراحة للزائر والزائرة وتجنب الجميع من
مشكالت عديدة قد يتسبب بها تزاحم الزوار عند البوابات خدمة وراحة للجميع، واستيعاب األعداد

الكبيرة التي يشهدها المهرجان من الزوار.
 

ويأتي ذلك مواكبة لرؤية النادي في تسخير التقنية في مختلف الفعاليات والمناطق المخصصة
للعروض والزوار.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

ازدهار الحركة الشرائية يزيد المنافسة في مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبلعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

ازدهار الحركة الشرائية يزيد المنافسة في مهرجان الملك
عبدالعزيز لإلبل

الصياهد - واس
ازدهرت حركة شراء وبيع اإلبل في مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل خالل األيام األخيرة، ما زاد المنافسة
بين المشاركين. وأوضح رجل األعمال مالك اإلبل زعل الديحاني، أنه عمد إلى شراء 5 فرديات لدعم
مشاركته في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل، كان آخرها الجمعة، مبينًا خالل مشاركته اليوم

في شوط الفحل وإنتاجه، أن الندية في المنافسة كانت حاضرة بين المشاركين.

وقال: "شاركت في شوط الفحل وإنتاجه من بنات قهار الصفر وهو من ساللة سلطان الصفر، وكان
ا جًدا، ويمثل نخبة إنتاج الجزيرة في لون الصفر، كما أن المالك أحضروا مستوى الشوط كالعادة قوي�
أفضل ما لديهم للشوط"، الفًتا النظر إلى أن لديه مشاركات قادمة في فرديات عدة، وفي أشواط

الجمل.
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ن أنه أحضر للمهرجان "صدر ونسق وحالل متكامل"، وأغلبها فرديات أعمارها غير موجودة في وبيَّ
أغلب حالل المنطقة، مضيًفا أن مشاركته خالل العام الماضي اتسمت بالمنافسة مع الدبوس، وكان
خاللها التركيز على الصدر، وفي هذه السنة قرر التركيز على الموازنة بين الشراء واإلنتاج إليجاد حالل
متكامل، مؤكدًا أنه يسير بخطوات مدروسة ومراكز متطورة ومتقدمة من بداية مشاركاته في

المهرجان.

وأسدل الستار السبت على منافسات فئة الفحل وإنتاجه، باستعراض لوني الشعل والصفر أمام لجنة
التحكيم النهائية، حيث شهدت منافسات الفحل وإنتاجه مشاركة 600 متن من المجاهيم والحمر
والشقح والشعل والصفر عبر 6 أشواط شارك خاللها 40 مشاركًا من دول عربية وخليجية ومن

السعوديين.

وتعدُّ مسابقة الفحل وإنتاجه المحك الحقيقي لوالدة الفرديات، ولذلك يحرص مرّبو اإلبل المنتجون
للفرديات النوعية على استعراضها أمام الجماهير والمستثمرين في عالم اإلبل؛ كون المشاركة في
هذه المسابقة تشّكل عالمة تجارية يستفيد منها المالك في استقطاب المستثمرين في هذا

المجال.

ويصنف مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل الذي تقام فعالياته بالصياهد تحت شعار "همة طويق" األكبر
ا لجهة عدد المشاركين والجوائز، إذ يشهد مشاركات خليجية عربية وعالمية، وحقق من نوعه عالمي�
أرقامًا قياسية، عمل خالله نادي اإلبل بكل إمكاناته من أجل خدمة اإلبل وُمّالكها، ومن أجل محبي

ذلك الموروث بشكل يرضي طموحات الجميع.

وشهدت النسخة السابعة من المهرجان تحديثات جديدة، أبرزها استحداث شوط البداوة، وكأس
الوصافة في مسابقة فئة نخبة النخبة، وتخصيص نصف مليون ريال للوصيف، إضافة إلى 40 نقطة
للتنافس على جائزة الشداد؛ والعشرين دق في فئة شلفا ولي العهد، مع استحداث شوط "هجيج

القعدان"، وإضافة نقاط جديدة لفئات جائزة "شداد ندر الّصفر".
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

 نائب سفير إيطاليا لدى المملكة يزور مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبلعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

 نائب سفير إيطاليا لدى المملكة يزور مهرجان الملك عبدالعزيز
لإلبل
 

 

الصياهد - واس
زار نائب سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة جوليانو فرانيتو اليوم، مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل

في الصياهد الجنوبية بالدهناء.
وتجول نائب السفير في أرجاء المهرجان، واستمع إلى شرح عن المهرجان ورؤيته ورسالته وشموليته
وفعالياته، مؤكدًا أن ما شاهده اليوم من تنظيم وتطوير يعكس االهتمام الكبير لحكومة المملكة
بهذا اإلرث الثقافي العريق الذي يعبر عن شبه الجزيرة العربية وما تحتويه من موروث عريق تشّكل

اإلبل إحدى أوجهه.

ا، وعمل وقال: "سمعت كثيًرا عن اإلبل في الثقافة العربية، ولكن ما شاهدته اليوم شيء كبير جد�
ضخم مزج بين التراث والحداثة؛ حيث التطورات التقنية والمظهر الحضاري من استخدام للتقنية

وغيرها يؤكد على التقدم والتطور الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات".
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

 الصقر "أسود" يحّطم جميع األرقام القياسية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

13تكرار الرصدالعددالكاتب

 الصقر "أسود" يحّطم جميع األرقام القياسية في مهرجان الملك
عبدالعزيز للصقور 2022

الرياض - واس
م الصقار برغش بن محمد المنصوري جميع األرقام القياسية خالل مهرجان الملك عبدالعزيز حطَّ
للصقور 2022 منذ انطالقته قبل ستة أيام، محققًا زمنًا قدره 16.549 ثانية بصقره "أسود"، وذلك
في الشوط الرابع لفئة جير تبع قرناس في مسابقة الملواح (400 متر)، الذي جرت فعاليته اليوم في

مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض).

وشهدت األشواط األربعة؛ التي أقيمت في اليوم السادس للمهرجان؛ الذي ينظمه نادي الصقور
السعودي، مواجهات قوية بين 83 من الصقارين المحترفين السعوديين، حيث حسمت أقل من 800
جزء من األلف من الثانية التنافس القوي بين الصقارين السبعة المتأهلين في الشوط األول في فئة
جير شاهين فرخ، والذي فاز فيه ارميزان بن عبدالله الدوسري بالصقر (مقدام)، محققًا زمنًا قدره
17.249 ثانية، تاله عبدالهادي بن عبدالله المطيري، بفارق أقل من 30 جزءًا من األلف من الثانية،

وحميد بن محمد المنصوري ثالثًا.
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وتصدر الترتيب في الشوط الثاني لفئة جير شاهين قرناس الصقار مسفر بن عبدالله الدوسري خالل
زمن 17.006 ثانية بالصقر (كفو)، وجاء ثانيًا عبدالهادي بن عبدالله المطيري، بفارق جزءين من األلف
من الثانية، وفي المركز الثالث فهد بن برغش المنصوري، حيث بلغ الفارق الزمني بين الصقارين

السبعة المتأهلين في هذا الشوط أقل من 60 جزءًا من األلف من الثانية.

وسيطر الصقار حميد بن محمد المنصوري على الشوط الثالث لفئة جير تبع فرخ بصقريه (البطل)
و(مخلف)، بزمن قدره 16.945 و17.110 ثانية على الترتيب، وحل أمين بن عبدالله المالح ثالثًا، حيث
بلغ الفارق الزمني بين الصقارين السبعة المتأهلين في هذا الشوط أقل من 970 جزءًا من األلف من

الثانية.

وإضافة إلى تصدر برغش بن محمد المنصوري الشوط الرابع اليوم، حصد كذلك المركز الثالث، فيما
جاء ثانيًا محمد بن عبدالله الدوسري، حيث بلغ الفارق الزمني بين الصقارين السبعة المتأهلين في هذا

الشوط أقل من 450 جزءًا من األلف من الثانية.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

 كأس العالم FIFA قطر 2022 .. فعاليات مهرجان اإلبل تستهوي عائلة بولنديةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

 كأس العالم FIFA قطر 2022 .. فعاليات مهرجان اإلبل تستهوي
عائلة بولندية

الصياهد - واس
استهوت فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز لإلبل في نسختها السابعة مشجعي كأس العالم في
قطر بالحضور إلى أرض الصياهد التي استقبلت اليوم أسرة بولندية كانت تشجع فريقها في كأس
العالم بقطر بالقدوم إلى أرض المهرجان ومشاهدة عروض اإلبل. وأبدى البولندي بافل جانشويز
اندهاشه لما رآه في هذه المنطقة الصحراوية من تنظيم لهذه الفعالية التي قرأ عنها قرأ عنها، وما
تشكله اإلبل عند العرب من قيمة وموروث، حيث كانوا يستخدمونها في مناسبات مختلفة؛ للركوب
وأثناء القتال والتنقل وكذلك في نقل المياه والزراعة. وقال: "سررت أنا وعائلتي بهذه الزيارة التي
تعرفت من خاللها على ثقافة عريقة، تليق بما واهتمام حكومي كبير، كما أدهشني أيًضا التطور
التقني في الخدمات وسط الصحراء؛ حيث شبكة اإلنترنت والطرق المعبدة واألسواق التي تضم كل
ما يحتاجه الزائر". وختم البولندي حديثه متقدًما بالشكر لجميع الذين يعملون في هذا المهرجان،

وصديقه على هذه الدعوة، وكرم الضيافة الذي لقيه وأسرته.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

مهرجان الغضا 44 بعنيزة يشجع األطفال على الزراعة منذ الصغرعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

مهرجان الغضا 44 بعنيزة يشجع األطفال على الزراعة منذ الصغر

واس-عنيزة
يشجع مهرجان الغضا 44 الذي تنظمه الجمعية السياحية بعنيزة الصغار على استزراع الغضا عبر معرض

جمعية غضا البيئية وتخصيص ركن مستقل لذلك.
 

وذكرت مشرفة الركن غدير الخراز أن ركن األطفال ينقسم إلى قسمين؛ األول محاكاة الزراعة لألطفال،
وهو مخصص لتدريب وتثقيف األطفال على كيفية الزراعة، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول
َذت الفكرة بأسلوب شيق لألطفال بوضع بالونات زراعة وسقاية النباتات وتحديدًا شجرة الغضا، وُنفِّ

م هدية. ن منظًرا مبهًجا لهم، وبعد زراعتها ُيسلَّ على األشجار؛ لتكوِّ
 

ويخصص القسم الثاني، لرسم األشجار وتلوينها بتقنيات التعليم بالترفية، الذي يتم من خالله توسيع
ل مدارك الطفل عبر رسم أنواع مختلفة من النباتات، كذلك بالرسم على أكياس قماشية قابلة للتحلُّ

وصديقة للبيئة، لرفع المستوى التوعي للطفل بمدى خطورة بعض المواد وأثرها على البيئة.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

نحالو جازان يناشدون البيئة بتأجيل عملية الرشعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

نحالو جازان يناشدون البيئة بتأجيل عملية الرش
 
 

جازان ـ البالد
بدأ إنتاج عسل السدر بجازان والنحالون يناشدون “البيئة والزراعة” بتأجيل عملية الرش، حيث وجهت
وزارة الزراعة بتخصيص منطقة جازان بكافة محافظاتها لتكون بيئة لتربية وتكاثر ساللة النحل المحلية
“النحل البلدي” ومنع دخول سالالت النحل المستوردة إليها، فيما وجهت إدارة المناحل وإنتاج العسل

بتقييم الوضع بصورة سنوية وتحديد االحتياجات الالزمة لتطبيقها على بقية مناطق المملكة.
 

ومع بدء موسم ازدهار السدر في محافظة صبيا ناشد عدد من النحالين فرع وزارة البيئة والمياه
والزراعة بمنطقة جازان بتأجيل عملية رش المبيدات حتى االنتهاء من موسم جمع محصول زهرة

السدر، مؤكدين أن عملية الرش قد تقضي على النحل وتكبد النحالين خسائر وأضرارًا كبيرة.
 

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية النحالين حمدان العامري: إن غابات السدر بالمحافظة تعتبر من أكبر
المحميات على مستوى المملكة، حيث يقوم الكثير من النحالين بنقل خاليا النحل للحصول على رحيق

زهرة السدر التي ال تنتج في السنة إال مرة واحدة.

من جهته أوضح كبير النحالين في منطقة جازان حسن الحزيمي، أن أكبر ما يعانيه النحالون هو النحل
المستورد الذي ينقل األمراض إلى النحل البلدي ويقوم بأكل العسل.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

طريقة معرفة مواعيد ضخ المياه من خالل التطبيق اإللكترونيعنوان الخبر

أخبار شركة المياه الوطنيةتصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

طريقة معرفة مواعيد ضخ المياه من خالل التطبيق اإللكتروني

الرياض
كشفت شركة المياه الوطنية، عن طريقة معرفة مواعيد ضخ المياه من خالل التطبيق اإللكتروني
للشركة. وأشارت شركة المياه الوطنية، إلى أن خطوات االطالع على مواعيد ضخ المياه تبدأ

بتسجيل الدخول على التطبيق، ثم الضغط على األيقونة أعلى يسار الشاشة “تفاصيل الحساب”.
 

وتابعت أن الخطوات تتضمن أيضًا الضغط على اختيار “جدول ضخ المياه”، ثم اختيار الضخ الشهري،
ومنه اختيار اليوم المراد االطالع على مواعيد الضخ به.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

مؤسسة الحبوب ..عنوان الخبر

أخبار المؤسسة العامة للحبوبتصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مؤسسة الحبوب

 
مؤسسة الحبوب استكملت إيداع فرق سعر الشراء من مزارعي القمح المحلي للموسم الحالي 1443/
1444 (2022). وأوضحت المؤسسة العامة للحبوب، أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين

البنكية بلغ 26.594.116 رياال، وذلك لـ1764 مزارعا.

يذكر، أن المؤسسة أعلنت أخيرا اعتماد صرف مبلغ 52 رياال للطن، كفرق عن سعر الشراء المعتمد
لهذا الموسم والمحدد بـ1700 ريال للطن، وذلك تنفيذا لقرار مجلس اإلدارة المتضمن «تعويض
المزارعين المحليين وتحديد الفروقات إن وجدت مقارنه باألسعار العالمية، وتطبيق ذلك بأثر رجعي
لكل المزارعين الذين قاموا بتوريد محصولهم لهذا الموسم، وذلك بعد إقفال موسم االستالم العام

الحالي».
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

بدء فصل الشتاء «أرصاديًا» وإصدار الحالة المناخية على المناطقعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لألرصادتصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

يناير الشهر األبرد.. و21 ديسمبر أطول ليالي العام وأقصره نهارًا

بدء فصل الشتاء «أرصاديًا» وإصدار الحالة المناخية على المناطق

جدة - واس
أصدر المركز الوطني لألرصاد، تقريًرا تفصيلًيا عن توقعات الحالة المناخية السائدة على المملكة خالل
فصل الشتاء الحالي الذي بدأ أرصاديًا من أول ديسمبر 2022م إلى 28 فبراير 2023م وفلكيًا 21

ديسمبر 2022م إلى 20 مارس 2023م.
 

وأشار التقرير إلى أن 21 ديسمبر أطول ليالي العام وأقصره نهارًا، ويناير الشهر األبرد خالل الفصل،
وارتفاع معدالت هطول األمطار على شرق ووسط وجنوب شرق المملكة.
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وبين أن شهر ديسمبر الجاري سيشهد زيادة في درجات الحرارة بأعلى من المعدل بمقدار درجة مئوية
واحدة على جميع مناطق المملكة، وتصل إلى درجة ونصف مئوية على مناطق الرياض والشرقية
ونجران، وفي يناير المقبل ترتفع درجات الحرارة أعلى من المعدل بمقدار نصف درجة مئوية على أغلب
مناطق المملكة، وتصل إلى درجة مئوية واحدة على جنوب المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي
الرياض ونجران، أما في شهر فبراير المقبل فتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل بمقدار نصف درجة

مئوية على معظم مناطق المملكة ودرجة مئوية واحدة على جنوب المنطقة الشرقية.
 

كما أشار التقرير إلى احتمالية هطول األمطار بأعلى من المعدل في شهر ديسمبر الجاري، على
مناطق الجوف وأجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وزيادة نسبة هطول األمطار على
منطقتي القصيم وحائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، فيما تقل عن

المعدل على سواحل منطقتي جازان وعسير، بينما تكون حول المعدل على باقي المناطق.
 

وفي شهر يناير المقبل، أشار التقرير إلى احتمالية هطول األمطار بأعلى من المعدل على مناطق
الرياض والمدينة المنورة وحائل والقصيم ونجران وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، وزيادة احتمالية
هطول األمطار على المنطقة الشرقية، بينما تكون حول المعدل الطبيعي على باقي مناطق

المملكة.
 

وعن شهر فبراير المقبل، يشير إلى احتمالية هطول األمطار أعلى من المعدل على مناطق تبوك
والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وأجزاء من شرق الرياض، وحول المعدل الطبيعي

على باقي المناطق.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

 محافظ أبو عريش يدشن ” مبادرة تشجير ” (لنجعلها خضراء)عنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرتصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

 محافظ أبو عريش يدشن ” مبادرة تشجير ” (لنجعلها خضراء)

البيان_ يحيى حسن حمدي  
دشن سعادة محافظة ابوعريش المكلف أ. مصطفى بن علي قحل ” مبادرة تشجير”(لنجعلها خضراء)
التي ينفذها المركز الوطني للتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة جازان بالتعاون فرع
وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ممثال بمكتب الوزارة بمحافظة أبو عريش بالتعاون مع
القطاع الصحي األوسط ممثال بالمستوصف الجنوبي ، حيث استقبل مدير مكتب وزارة البيئة والمياه

والزراعة بالمحافظة م .جبران بن علي حلل سعادة المحافظ وقام بشرح عن المبادرة وأهدافها .
 

وجرى خالل المبادرة زراعة اول شتله بعد ذلك بدأ المشاركون بزراعه وتوزيع أكثر من 500 شتله
كمرحلة اولى وذلك ضمن المبادرات التي ينفذها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة

التصحر بمنطقة جازان بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان.
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وفي الختام قام م . حلل بتسليم المحافظ دراعا تذكاريًا معبرا عن شكره وتقديره لتدشينه هذه
المبادرة كما قدم درعا لمديرة المستوصف الجنوني على استضافتها وجهودها ودرعًا لرئيس الجمعية

الخيرية بابي عريش على مشاركتهم واسهامهم في انجاح الفعالية .
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

موسكو ُتبدي استعدادها لتعويض الحبوب األوكرانية بالكامل للبلدان المحتاجةعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

موسكو ُتبدي استعدادها لتعويض الحبوب األوكرانية بالكامل للبلدان المحتاجة

"أوزيروف": حّققنا رقمًا قياسيًا لإلنتاج في 2022 بقرابة 152.2
مليون طن

سبق
قال أوليغ أوزيروف؛ سفير المهمات الخاّصة بالخارجية الروسية، إن روسيا مستعدة لتزويد البلدان
األكثر احتياجًا بالحبوب، ويمكنها تعويض الحبوب األوكرانية بالكامل في السوق العالمية. وأضاف
أوزيروف؛ في مقالٍة لمجلة "نيوزويك": "على الرغم من التدابير التقييدية من الجانب األوروبي، فإن
روسيا مستعدة للوفاء بمسؤوليٍة وضمير، بالتزاماتها بموجب العقود الدولية فيما يتعلق بتصدير
المنتجات الزراعية واألسمدة وموارد الطاقة وغيرها من المنتجات المهمة". وتابع الدبلوماسي
الروسي، وفق "روسيا اليوم": "في عام 2022 حّققت روسيا رقمًا قياسيًا في إنتاج الحبوب- 152.2
مليون طن، ونحن على استعداٍد لتوريد الحبوب الروسية، إلى الدول المحتاجة جدًا بشكل مجاني (500
ألف طن)، وكذلك أن نوفر البديل للحبوب األوكرانية بالكامل، التي تشكل 2% فقط من اإلنتاج

العالمي بأسعاٍر معقولة لجميع البلدان المعنية".
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

األعشاب البحرية سوق تقترب من 95 مليار دوالر .. سيطرة آسيوية وصحوة أوروبية متأخرةعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

األعشاب البحرية سوق تقترب من 95 مليار دوالر .. سيطرة
آسيوية وصحوة أوروبية متأخرة

هشام محمود من لندن
في فصول الصيف عندما تمتلئ الشواطئ بالمصطافين، كثيرا ما نسمع صرخات الصغار يهربون إلى
آبائهم وأمهاتهم، طالبين منهم المساعدة لتخليصهم من أعشاب البحر التي علقت بأقدامهم، فما
يكون من األهل إال نزعها وإلقاؤها بعيدا، ليعود الصغار إلى التقاطها وتزيين قالعهم الرملية بها، أو

وضعها فوق رؤوسهم، تيجانا للعب.
 

في المستقبل ربما تتغير الصورة تماما، وستحمل كل أسرة معها وهي متجهة إلى الشاطئ حقيبة
خاصة تجمع فيها أعشاب البحر تلك، وربما تطلب من أبنائها التوقف عن صيد األسماك وربما اللهو
واللعب وجمع مزيد من األعشاب البحرية، ألنها أكثر فائدة من األسماك سواء قاموا ببيعها أو طهيها

طعاما.
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قد يبدو األمر مستغربا بعض الشيء، لكن عندما تعلم أننا نقف أمام صناعة على الرغم من تفاوت
التقديرات بشأن حجمها الراهن، فإن أقلها تقديرا يشير إلى صناعة بقيمة عشرة مليارات دوالر، بينما
تقدرها مصادر أخرى بـ40 مليار دوالر وسط توقعات أن ترتفع إلى 95 مليار دوالر بحلول 2027،
فسيكون من الصعب على األهل التخلص من أعشاب البحر التي التصقت بأقدام أبنائهم بإلقائها

بعيدا، أوتركهم يزينون بها قالعهم الرملية.
 

في الصيف الماضي حقق اتحاد مزارعي بحر الشمال ما عد اختراقا تكنولوجيا في مجال استزراع
األعشاب البحرية، فعلى بعد 12 كيلومترا من الساحل الهولندي تم حصاد مزرعة أعشاب بحرية، الذي
عد خطوة أولى مهمة نحو الزراعة على نطاق واسع لمزارع األعشاب البحرية التجارية في بحر الشمال،
إذ تمت تربية اعشاب البحر على شباك مربوطة بأنبوب بالستيكي بطول 50 مترا يطفو فوق سطح
الماء ومثبت في مكانه بواسطة عوامات ومراس بحرية، بعد ذلك تم جذب األنبوب وجمع األعشاب

البحرية العالقة بالشباك ووضعها على متن السفينة استعدادا لتصنيعها.
 

اتحاد مزارعي بحر الشمال يضم نحو مائة شركة من بينها شركات عالمية لألغذية والسلع االستهالكية
وشركة شل للطاقة، عد تلك الخطوة بداية الطريق لالستزراع التجاري لألعشاب البحرية على نطاق

واسع، على أمل تحقيق قفزات في اإلنتاج األوروبي من األعشاب البحرية بحلول نهاية هذا العقد.
 

الدكتورة دورثي كالرك المتخصصة في البيولوجيا البحرية والباحثة في شركة سي جرون
للمستحضرات البحرية تشير إلى أنه يمكن تلبية إجمالي احتياجات العالم من البروتين من خالل زراعة
األعشاب البحرية في منطقة تبلغ مساحتها ثالثة أضعاف مساحة البرتغال، وأنه توجد آالف األنواع
المختلفة من األعشاب البحرية حول العالم، لكن سبعة منها فقط يمكن - وفقا لتقنيات المعالجة
المتاحة حاليا - استخدامها، ومن بعض تلك األعشاب البحرية يصنع اليابانيون األوراق المجففة التي

تغلف السوشي.
 

و"االقتصادية" تعلق قائلة "كثير منا يتعامل مع األعشاب البحرية باشمئزاز أو تجاهل رغم أنها
محصول مطلوب للغاية، فهي تستخدم كغذاء بشري وتضاف إلى علف الحيوان واألسمدة ويتزايد
استخدامها في مستحضرات التجميل، وستلعب دورا شديد األهمية في العقود المقبلة لمواجهة
التغير المناخي، حيث إنها تمتص ثاني أكسيد الكربون لتنمو وتساعد على تحسين جودة المياه
وتخفض معدالت الحموضة في المياه. وقدر العلماء في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أن
الكائنات البحرية الساحلية واألراضي الرطبة تمتص خمسة أضعاف الكربون مقارنة بالغابات األرضية".

 
وتضيف "كما أنها توفر فرصة لتنويع عمليات االستزراع البحري ومن ثم ال يقف االستزراع البحري على

األسماك والمحار واللؤلؤ".
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من المؤكد اآلن أن قدرة الزراعة على تلبية الطلبات الغذائية المستقبلية لسكان كوكبنا الذي بلغ
قبل أيام معدودات ثمانية مليارات نسمة باتت محل تساؤل وشك، بسبب عدم كفاية األراضي
الصالحة للزراعة ونقص المياه العذبة، ووفقا لدراسات علمية أجريت العام الماضي، فإن تطوير تربية

األحياء المائية يعد وسيلة واعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

وتشير تلك الدراسات إلى أن تربية األحياء المائية البحرية هي العنصر األسرع نموا في إنتاج الغذاء، إذ
تنمو بنحو 7 في المائة سنويا متجاوزة بذلك معدالت النمو اإلجمالي للزراعة التي تبلغ نحو 2 في
المائة فقط، ومن ثم يتوقع أن تلعب تربية األحياء المائية عامة وزراعة األعشاب البحرية خاصة دورا

محوريا لتطوير القدرة على إطعام 9.7 مليار شخص سيقطنون الكوكب بحلول 2050.
 

تلك التقديرات حول األهمية المستقبلية لألعشاب البحرية تفتح الباب على مصراعيه لمنافسة
متزايدة بين المنتجين األكثر شهرة والمسيطرين على األسواق حاليا وبين الالعبين الجدد.

 
من جهته، يقول لـ"االقتصادية" الدكتور أيتون تايلر أستاذ االقتصادات المستقبلية في جامعة لندن
"تهيمن الدول اآلسيوية على اإلنتاج العالمي من األعشاب البحرية، فتاريخيا كان شرق وجنوب شرق
آسيا أكثر وعيا بأهمية تلك المنتجات، ولم يدرك األوروبيون أهميتها إال متأخرا، فاألعشاب البحرية
على سبيل المثال كانت تدفع لسداد الضرائب في اليابان، إضافة إلى تناولها في الطعام، اليوم
الصين تهيمن على الصناعة وفي 2019 بلغ اإلنتاج العالمي نحو 36 مليون طن، وجاءت 97 في المائة
من تلك الكمية من آسيا، وأكثر من نصف تلك الكمية من الصين، ومن ثم يمكن القول إن الواليات

المتحدة وأوروبا خارج المنافسة حتى اآلن".
 

ويضيف "لكن هذا ال ينفي وجود تجارب رائدة ومثيرة لالهتمام خارج آسيا ربما أبرزها في تنزانيا،
فاستزراع األعشاب البحرية صناعة واسعة النطاق هناك، وأصبحت مصدرا مهما للغاية للدخل بالنسبة
إلى النساء، حيث إن 90 في المائة من العاملين في مزارع أعشاب البحر في تنزانيا من النساء، وتعد
حاليا ثالث أكبر مساهم بالعملة األجنبية في االقتصاد الوطني، إذ تصدر إلى الخارج الستخدامها في

صناعة مستحضرات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل".
 

لكن أوروبا والواليات المتحدة تأبيان أن تخرجا من هذا السباق االستراتيجي، فاتحاد مزارعي بحر
الشمال يهدف إلى امتالك 400 كيلومتر مربع من مزارع األعشاب البحرية في المياه الهولندية بين
مزارع الرياح البحرية بدءا من 2030، فإضافة إلى المساهمة الغذائية يمكن لتلك المزارع تجنب

انبعاثات كربونية تصل إلى 1.6 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون.
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يرجع هذا االهتمام إلى النمو المتواصل لسوق األعشاب البحرية األوروبية كل عام، وعلى الرغم من
أن مساهمة األوروبيين في اإلنتاج العالمي ال تزيد على 0.8 في المائة حاليا، فإن التوقعات أن تصل
قيمة الصناعة إلى 95 مليار دوالر، حيث تعمل على جذب مزيد من الشركات األوروبية إلى استزراع
األعشاب البحرية، وتدعم المفوضية األوروبية هذا االتجاه، إذ ترصد حاليا 273 مليون يورو لدعم تلك

الصناعة، وسط توقعات بمواصلة نمو الدعم األوروبي للشركات العاملة في هذا المجال مستقبال.
 

باتريك تامبل مدير التسويق في شركة شور االسكتلندية الستزراع األعشاب البحرية يشير إلى أن
األوروبيين استهلكوا ما قيمته نحو 840 مليون يورو من األعشاب البحرية، ويتوقع أن يزيد
استهالكهم بين اثنين إلى ثالثة مليارات يورو بحلول 2030، لكن المتوافر في األسواق األوروبية

أغلبه من آسيا، ما يعني أن الشركات األوروبية أمامها فرص واعدة محليا.
 

ويؤكد لـ"االقتصادية" أن المشكلة تتمثل في أن األوروبيين ليس لديهم ثقافة في استهالك
األعشاب البحرية كاآلسيويين، ومن ثم زيادة الوعي األوروبي باألعشاب البحرية يمهد الطريق لنمو
الصناعة، لكن مخاطر التوسع السريع أنه قد يستقطب رؤوس أموال ومستثمرين غير معنيين كثيرا

بالبيئة.
 

ويضيف "اقتصادات البحار أو ما بات يعرف باالقتصاد األزرق ستبلغ نحو ثالثة تريليونات دوالر بحلول
نهاية العقد، واالستزراع البحري بما في ذلك األعشاب البحرية المستزرعة سيكون العنصر األسرع نموا
في صناعة إنتاج الغذاء العالمية، وهناك فرص كبيرة لمستثمري االقتصاد األزرق، حيث إن منتجات

البحار مطلوبة بشدة".
 

تعد مزارع األعشاب البحرية صناعة حديثة نسبيا في الواليات المتحدة مقارنة بالدول اآلسيوية، ولم
تسفر أعوام الصناعة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي عن تحقيق إنتاج تجاري، لكن المشهد
بدأ في التغير منذ 2010، إذ بدأت الصناعة في تحقيق النجاح وذلك مع نمو القبول الشعبي لفكرة
استهالك األعشاب البحرية، في ظل اإلدراك المتزايد للفوائد الكامنة فيها، وبدأت تلك المزارع في
اكتساب شعبية بحيث زاد إنتاج المزارعين في االسكا حيث تقع أكبر مزرعة ألعشاب البحر في أمريكا

الشمالية جنوب شرق االسكا بنسبة تقدر بنحو 200 في المائة في 2019 مقارنة بـ2017.
 

مع ذلك تظل الواليات المتحدة متخلفة عن المنتجين الكبار بمسافات كبيرة، فمعدالت استيراد
المأكوالت البحرية في الواليات المتحدة نحو 90 في المائة، وتصل في األعشاب البحرية إلى ما يزيد
على 94 في المائة، ويلقي العاملون في الصناعة بالمسؤولية على القوانين واإلجراءات التنظيمية
التي تحد من قدرتهم على النمو، فعلى سبيل المثال من غير القانوني زراعة األعشاب البحرية في

والية نيويورك.
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مع هذا يراهن بعض الخبراء على أن المستقبل في تلك الصناعة قد يكون أمريكيا، فالواليات المتحدة
تمتلك أكثر من 154 ألف كيلومتر من السواحل لتكون بذلك ثاني أكبر دولة في العالم تمتلك
سواحل، ما يؤهلها ألن تكون أكبر منتجي األعشاب البحرية مستقبال أو في مقدمة الدول المنتجة

لهذا النوع من أغذية المستقبل.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

تتدفق منذ شهر ومطالبات بحل عاجل.. مياه مجهولة تقتحم مدخل "قيم الطائف"عنوان الخبر

الشكاوى و الردودتصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

تتدفق منذ شهر ومطالبات بحل عاجل.. مياه مجهولة تقتحم مدخل "قيم الطائف"

تهّدد طبقات األسفلت وتتسّبب في عرقلة حركة السير ورصدتها
"سبق" صباحًا

سعود الدعجاني
تتدفق منذ شهر حتى اآلن مياه مجهولة على مدخل القيم األعلى بمحافظة الطائف بعد أن تكّرر
المشهد قبل سنوات وتسّبب في تهالك طبقة األسفلت لمدخل الحي وانتشار البعوض والروائح
الكريهة، وعاد المشهد مجددًا لجريان هذه المياه القادمة من طريق المطار وسط مطالبات األهالي

برفع الضرر قبل تهشم طبقة األسفلت.
 

ورصدت "سبق"، صباح اليوم السبت، كمية مياه مجهولة تقتحم الطريق وتتسّبب في عرقلة حركة
السير لمدخل القيم األعلى الرئيس.

 
وبّين المواطن سعود سعد؛ لـ"سبق"، أنه منذ أكثر من شهر اقتحمت مياه مجهولة مدخل القيم
األعلى المجاور لجسر الصيانة بكميات كبيرة على الرغم من وجود ماسورة تصريف للمياه المجهولة
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تم تنفيذها ضمن أحد المشاريع. وأشار إلى أن هذه الماسورة ُيرجح انسدادها، حيث تطفح المياه على
السطح، خاصة في أوقات الليل؛ ما يؤدي إلى تهالك طبقة األسفلت وتهشم الطريق، كما جرى في
السابق، منبهًا إلى ما يخلفه الطفح من تلّوث وتجّمع للمياه والبعوض، وتهديد بإهدار المال العام
لتدمير طبقات األسفلت. وطالب المواطن وآخرون بحماية صحتهم واإلسراع بمعالجة جريان المياه،

وإيجاد حلول عاجلة قبل تهشم طبقة األسفلت وتلفها، كما حدث قبل سنوات.
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عضة كلب بساق عامل "بنجالديشي" تنقله للمستشفى بالطائفعنوان الخبر

الحوادثتصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

عضة كلب بساق عامل "بنجالديشي" تنقله للمستشفى بالطائف
 

فهد العتيبي
تعرَّض عامل وافد من الجنسية البنجالديشية، أثناء ذهابه ألداء صالة العشاء أمس، لعملية هجوم من
ِقبل مجموعة من الكالب الضالة في "سوق العنقري" بالطائف، وتمكنت إحداها من إصابته بعضة
في ساقه؛ نقله إثرها إسعاف الهالل األحمر إلى مجمع الملك فيصل الطبي. ويعاني العاملون بسوق
العنقري، والسكان المجاورون، كثرة الكالب الضالة بصفة دائمة في السوق، بخالف انتشارها في
الكثير من األحياء داخل المحافظة، وخصوًصا فترة الليل، مطالبين األمانة بتكثيف الجهد والمتابعة

للتخلص منها، وعدم بقائها باعتبارها تهدد حياة األهالي.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-05-1444

اعالن ساب : من أجل مستقبلنا المستدام لكل من دورعنوان الخبر

اإلعالناتتصنيف الخبر10-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب
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