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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

وزير البيئةعنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

وزير البيئة

مكة - الرياض
وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ترأس
اجتماع مجلس إدارة الصندوق، بمدينة الرياض، بحضور أعضاء المجلس. وناقش المجلس أداء
الصندوق خالل عام 2022م، إضافة إلى الربع األول من هذا العام، واطلع على التقرير السنوي الثالث

للصندوق للعام الماضي.
 

كما ناقش ما سيستجد من أعمال مستقبلية، إضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة. وبحث
المجلس تقارير اللجان المنبثقة عنه من لجنة المراجعة والمخاطر، ولجنة االستثمار والترشيحات

والمكافآت، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

"البيئة" تتيح الحصول على رخصة تصدير للمنتجات المزروعة بمنطقة الدرع العربيعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

40تكرار الرصدالعددالكاتب

"البيئة" تتيح الحصول على رخصة تصدير للمنتجات المزروعة
بمنطقة الدرع العربي

الرياض - واس
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إلكترونية جديدة تمكن المزارعين من تصدير منتجاتهم
الزراعية المزروعة في منطقة الدرع العربي، وذلك من خالل سهولة الحصول على إذن تصدير

منتجاتهم الزراعية عن طريق منصة "نما " خالل يوم واحد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار سعي الوزارة في اإلسهام بتحقيق مستهدفات القطاع الزراعي
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بالمملكة، ودعم المزارعين من خالل تحقيق بيئة آمنة ومحفزة لإلستثمار، وفق مستهدفات رؤية
المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة آلية الحصول على إذن التصدير عبر منصة "نما" بالدخول على المنصة، واختيار
الخدمات اإللكترونية، ثم اختيار خدمات التراخيص، ثم الضغط على ايقونة التراخيص الزراعية واختيار

طلب خدمة تصدير الخضار المكشوفة في الدرع العربي ما عدا البصل والبطاطس.

وأضافت الوزارة: بعد اتباع الخطوات السابقة تنتقل الخدمة بالمستفيد إلى بقية المعلومات مثل
الصنف والكمية، وتاريخ الحصاد والتصدير، وتحديد بيانات الموقع الجغرافي للمزرعة، ثم يتم حفظ
البيانات المذكورة، والموافقة على الضوابط والشروط، بعدها تكون رخصة الحصول على إذن التصدير

بين يدي المستفيد خالل عمل يوم واحد.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد حددت في وقت سابق شروط وضوابط تصدير محاصيل
الخضار المزروعة في المساحات المكشوفة بمنطقة الدرع العربي، ومنها أن يكون مصدر الخضار من
مزارع تقع بمناطق: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وهي المناطق التي تتوفر فيها مصادر
المياه المتجددة، كما حددت الوزارة في الوقت نفسه الفئات المسموح لها بذلك، وهي المزارع
المسجلة في مناطق الدرع العربي، والجمعيات التعاونية الزراعية، والشركات والمؤسسات التي

لديها سجل نشاط تصدير المنتجات الزراعية.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

بعد جوالت بأسواق اللحوم.. "بيئة الشرقية" تحذر من "السل البقري"عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

بعد جوالت بأسواق اللحوم.. "بيئة الشرقية" تحذر من "السل
البقري"

أحمد المسري – الدمام
حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية، العاملين ومرتادي المالحم من
المواطنين والمقيمين من مرض السل البقري، مشددة على ضرورة شراء اللحوم من المصادر

الموثوقة ذات الرقابة الصحية البيطرية وتجنب شرب الحليب غير المبستر.
 

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، عامر بن علي المطيري، أن فرع
الوزارة نفذ زيارات ميدانية في أسواق اللحوم، المتمثلة في إدارة األسواق والمسالخ بالتعاون مع

اإلرشاد البيطري.
 

وأشار إلى تنظيم أركان إرشادية للتوعية بمرض الدرن، وطرق انتقاله كون المرض يعد من األمراض
المشتركة بين اإلنسان والحيوانات، وجرى استعراض للمرتادين طرق الوقاية منه والتعرف على
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https://www.alyaum.com/articles/6459801


اإلجراءات االحترازية.

أعراض الدرن في الماشية
أكد مدير الوحدة البيطرية بالدمام، محمود الخميس، أن األبقار التي تصاب بالمرض، يصاحبها هزال
شديد وفقدان للشهية، وتكون األعراض التنفسية واضحة عليها، مع السعال واضطرابات في الجهاز

الهضمي.
 

وقال الخميس، إن المرض ينتقل بين القطيع بواسطة استنشاق الغبار الملوث، وكذلك استعمال
األدوات وآالت حلب الضرع.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

"الزراعة" تشدد على أهمية تعاون مالكي المزارع لمكافحة سوسة النخيلعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

"الزراعة" تشدد على أهمية تعاون مالكي المزارع لمكافحة
سوسة النخيل

عبدالعزيز العمري – جدة
شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية تعاون مالكي المزارع لمواجهة ومكافحة سوسة
النخيل الحمراء في جميع المناطق المصابة للسيطرة على انتشارها، مشيرة الى وجود عدد من
اإلجراءات للتعامل مع المزارع المهملة وغير المتعاونة والمغلقة منها بإبالغ امارة المنطقة واتخاذ

اإلجراءات القانونية .
 

وأصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة الدليل اإلجرائي لإلدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء الذي
وضعته عبر منصة استطالع ضمن قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية، والذي يهدف إلى أن
يكون المرجع المعتمد لعناصر مكونات خطة العمل التنفيذية، وتوحيد إجراءات تطبيق استراتيجية

مكافحة سوسة النخيل الحمراء في جميع المناطق المصابة للسيطرة على انتشارها.
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https://www.alyaum.com/articles/6459820/


خطر المزارع المهملة
أوضحت الوزارة، في الدليل، أن كل جهود الوزارة والمزارعين لن تكون كافية للقضاء على سوسة

النخيل الحمراء إذا كان في المملكة مزارع مهملة أو مزارع أصحابها غير متعاونين أو مزارع مغلقة.
 

وأضافت أن هذه المزارع إذا أصيبت بالسوسة، تصبح مصدرا دائما لتكاثر وانتشار اآلفة في المناطق
المجاورة؛ لذلك تم وضع بروتوكوالت فنية لتطبيقها على هذه المزارع للحد من تأثيرها السلبي على

أعمال برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء في المملكة.

بروتوكول التعاون مع المزارع المهملة
أشار الدليل إلى بروتوكول التعامل مع المزارع المهملة والتي تعتبر بؤرا لتكاثر وانتشار سوسة النخيل

الحمراء، ويجب التعامل معها بهدف التخلص من هذه البؤر.
 

ويتضمن بروتوكول التعامل مع مثل هذه المزارع اإلجراءات المتمثلة في اإلعالم عن وجود مزرعة
نخيل مهملة من خالل الزيارات الميدانية الدورية أو من خالل أطراف أخرى، وإبالغ صاحب المزرعة
وتوجيه إنذار أول له لحثه على العناية بمزرعته وتصويب وضعيته من قبل برنامج مكافحة سوسة

النخيل الحمراء.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

الدفع اإللكتروني شرط إلقامة مزادات اإلبل المؤقتة خارج أسواق النفع العامعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

الدفع اإللكتروني شرط إلقامة مزادات اإلبل المؤقتة خارج
أسواق النفع العام

عبدالعزيز العمري – جدة
شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة
األعباء المالية والتنظيمية وفًقا لمتطلبات إقامة األسواق الموسمية والمزادات، إضافة إلى تحديد
الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق يفضل أال يؤثر على حركة ونشاط سوق

النفع العام بالمنطقة.
 

وأكدت أن يكون دور الوزارة اإلشراف الفني على المزاد، وعند توفر المعايير السابقة يتم الرفع للفرع
بالمنطقة ألخذ الموافقة النهائية مرفقه معه طلب رسمي من الجهة المنظمة للسوق الموسمي أو
المزاد وتوضح الغرض من إقامة السوق أو المزاد وأن تتحمل كافة األعباء المالية واإلدارية، والرفع

لفرع الوزارة بالمنطقة ألخذ الموافقة النهائية.

ضوابط البيع والشراء في المزادات الموسمية
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أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط العامة إلقامة مزادات اإلبل المؤقتة خارج أسواق
النفع العام، التي وضعتها عبر منصة استطالع، ضمن قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية،
ومنها ضوابط الموقع الذي يجب ان أن يكون موقع المزاد خارج النطاق العمراني للمدن

والمحافظات والقرى بما ال يقل عن 5 كم.
 

وبينت الضوابط ضرورة أن يتوفر فيها عيادة بيطرية لإلشراف البيطري على صحة اإلبل المعروضة
للبيع، على أن يكون سهل الوصول للموقع وتتوفر فيه خدمات االتصاالت واالنترنت وغيرها من

المتطلبات.
 

أكدت ضوابط البيع والشراء في المزادات الموسمية على االلتزام بنقل ملكية اإلبل المباعة وفق
اإلجراءات النظامية ، ومنع بيع أي نوع من أنواع اإلبل مالم تكن مستوفيه لبرامج التحصينات التي

تقرها الوزارة.
 

وشددت على ضرورة أن يتم تحصينها من قبل شخص أو جهة مرخصة من قبل الوزارة، وأن يحضر بيع
أو عرض أي حيوان تظهر عليه عالمة أو إجهاد أو أعراض مرضية ويجب المسارعة بعزله في مكان بعيد

عن بقية الحيوانات السليمة.
 

وطالبت باستخدام الدفع االلكتروني ويفضل منصة إلكترونية، والتوطين حسب توجيهات الجهات
المختصة، وتسجيل جميع الجهات المعنية بالمزاد مالك اإلبل، مقدمي الخدمة، الجمعيات التعاونية،

وسائل النقل.
 

وبينت الضوابط أهمية تسجيل الكميات واالسعار في المزاد وذلك بتسجيل المعلومات المتعلقة
باإلبل وتشمل أسم صاحب اإلبل ونوع اإلبل ولونها ورخصة النقل واي معلومات تساعد مستقبًال في

اإلدارة والتحكم ، وتسجيل أسعار اإلبل وأسم البائع والمشتري وطريقة الدفع.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

تدشين مشروع إزالة ونقل المخلفات الزراعية بواحة القطيفعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

تدشين مشروع إزالة ونقل المخلفات الزراعية بواحة القطيف

محمد العويس-األحساء
دشنت المؤسسة العامة للري ممثلة بمكتب المؤسسة بالقطيف، مشروع إزالة ونقل المخلفات

الزراعية ونظافة واحة القطيف، بمقر مكتب المؤسسة.
 

وأوضح رئيس المؤسسة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، أن هذا المشروع سُيسهم في
االرتقاء بنظافة الواحة الزراعية بالقطيف، إذ من المنتظر أن ُيحقق النتائج حسب ما تم التخطيط له.

وأشار إلى أن ملف نظافة الواحات الزراعية والمحافظة عليها من الملفات التي لها أهمية خاصة لدى
المؤسسة، منوًها بأهمية التعاون من الجميع للوصول للهدف المنشود من هذه المشاريع.
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https://www.alyaum.com/articles/6459654


من جانبه، أفاد نائب الرئيس للعمليات بالمؤسسة المهندس سفيان بن محمد بودي، أن تدشين هذا
المشروع هو امتداد لعدة مشاريع قامت بها المؤسسة للحفاظ على نظافة البيئة الزراعية والتي
تخدم ِمْن ناحيته جميع المناطق الزراعية التي تشرف عليها المؤسسة، مبيًنا أن دخول هذا العقد حيز

التنفيذ سينعكس إيجاًبا على الواحة الزراعية بمحافظة القطيف.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

انتعاش البيئة في المملكة .. إرادة وإنجازعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددرشود بن محمد الخريفالكاتب

انتعاش البيئة في المملكة .. إرادة وإنجاز

أ. د. رشود بن محمد الخريف
بناء على مشاهدات شخصية واسعة، فإن هناك انتعاشا بيئيا ملحوظا في مختلف مناطق المملكة.
ويمكن القول -بكل ثقة- إن انتعاش البيئة والتنمية البيئية التي تشهدها بالدنا يعكس الطموحات
الكبيرة، والرؤية الواضحة، واإلرادة القوية، والقرارات الحاسمة. فقد تجولت مع بعض األقارب
واألصدقاء قبل أسابيع في شمال المملكة، فسررت بما رأيت في مجال التنمية البيئية. سعدت كثيرا
بعودة الحياة النباتية الفطرية في كثير من "الفياض" والمحميات. وهذا يعكس ثمار مستهدفات
رؤية المملكة 2030 نحو تنمية الحياة الفطرية وحمايتها من التدهور والعبث نتيجة الرعي الجائر
واالحتطاب وعبث المتنزهين، عالوة على جهود إعادة تشجيرها بتضافر الجهود الحكومية والخاصة
واألهلية. فقد ازدادت أعداد الجمعيات البيئية الخضراء التي تقوم في الغالب على مجموعة من

المتطوعين الشباب.

يواكب ذلك تنامي الوعي البيئي الملحوظ لدى الشباب المتنزهين، فكثير منهم يقوم بجمع النفايات
والمخلفات ويضعها في أكياس، ثم ينقلها معه إلى أقرب مكان مخصص لرميها في أماكن وصول
شاحنات البلدية، وبعضهم اآلخر يجمعها ويحرقها أو يضعها في أكياس بالقرب من الطرق لتسهيل

نقلها من قبل عمال البلدية.

ال شك أن اإلرادة القوية والحزم أديا إلى نتائج مبهرة، فعلى طول الطرق كنا نقارن مناطق محمية
إلى يمين الطريق مثال بأخرى غير محمية في الجهة المقابلة، لنرى تزايدا ملحوظا في كثافة الغطاء
النباتي وتنوع النباتات والزهور في الجانب الذي حظي بالحماية مقارنة ببقايا نباتات بسيطة تذروها

الرياح، نتيجة الرعي واالحتطاب الجائرين، وما ينتج عن ذلك من تدهور بيئي.

12

https://www.aleqt.com/2023/03/26/article_2518141.html


فتحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي تشير إلى أن حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية واجب ديني
وأخالقي وإنساني، بل هو مسؤولية تجاه األجيال القادمة، ومن المقومات األساسية لجودة حياة
السكان. ووفقا لذلك تسعى الحكومة الرشيدة -وفقها الله- إلى تحقيق االستدامة البيئية من أجل
بناء مجتمع حيوي يتمتع أفراده بنمط حياة صحي. وكذلك تنص الرؤية، "سنعمل على الحد من
التلوث برفع كفاءة إدارة المخلفات والحد من التلوث بمختلف أنواعه، كما سنقاوم ظاهرة التصحر،
وسنعمل على االستثمار األمثل لثروتنا المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة،
وسنؤسس لمشروع متكامل إلعادة تدوير النفايات، وسنعمل على حماية الشواطئ والمحميات
والجزر وتهيئتها، بما يمكن الجميع من االستمتاع بها، وذلك من خالل مشاريع تمولها الصناديق

الحكومية والقطاع الخاص".

ونتيجة لذلك، تعمل مبادرة السعودية الخضراء على زيادة االعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل
االنبعاثات الكربونية وحماية البيئة، لتحسين جودة الحياة وحماية األجيال القادمة. وواكب ذلك إنشاء
جهاز القوات الخاصة لألمن البيئي "الشرطة البيئية" الذي يهدف إلى مراقبة وضبط المخالفات

البيئية، مثل االحتطاب والصيد الجائر ونحوها.

وخالل األعوام األخيرة، ازداد عدد محميات الحياة الفطرية، ليتجاوز 15 محمية، منها: محمية اإلمام
سعود بن عبدالعزيز الملكية، وتسمى أيضا محازة الصيد، وتصل مساحتها نحو 2240 كيلو مترا مربعا،
وكذلك محمية جزر أم القماري بالقرب في محافظة القنفذة، بمساحة تصل إلى 182 ألف كيلو متر،
ومحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وتقع في حرة الحرة وما جاورها، وتصل مساحتها إلى
أكثر من 130 ألف كيلو متر مربع، ومحمية الوعول في محافظة حوطة بني تميم، وتصل مساحتها
إلى 2369 كيلو مترا مربعا، ومحمية الملك عبدالعزيز في التنهات والخفس بمساحة تصل إلى 15700
كيلو متر مربع، ومحمية محمد بن سلمان في المنطقة الواقعة بين مشروع نيوم ومشروع البحر
األحمر والعال، بمساحة تصل إلى 16 ألف كيلو متر مربع، إلى جانب محمية اإلمام تركي بن عبدالله في

شمال المملكة لزيادة الغطاء النباتي وتوطين بعض الحيوانات مثل غزال الريم وغيرها.

وأخيرا، شهدت إدارة المحميات في المملكة تطورا كبيرا وغير مسبوق من حيث األداء، وحسن
التعامل مع الناس، ومنح رخص الدخول واالستمتاع بالمحميات تحت إشراف المسؤولين عن
المحميات، ما يضمن الحفاظ عليها، وفي الوقت نفسه يمكن الراغبين من االستمتاع بمكوناتها

النباتية والحيوانية.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

"صدارة" تحتفي بأسبوع البيئة السعوديعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

"صدارة" تحتفي بأسبوع البيئة السعودي

الجبيل - واس
نظمت شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" حزمة من المبادرات البيئية احتفاًء بأسبوع البيئة

السعودي، وذلك انطالقًا من التزامها باالستدامة البيئية والمسؤولية االجتماعية.

وأكد المدير التنفيذي للبيئة والصحة والسالمة واألمن في "صدارة" وائل العسيالن، التزام صدارة
بالحفاظ على البيئة التي تعمل فيها ونشر هذه الثقافة في المجتمع، مشيرًا إلى أن أسبوع البيئة

السعودي يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وبين أن معرض "صدارة" البيئي في مركز المعرفة واإلبداع في مدينة الجبيل الصناعية، استقبل
األسبوع الماضي 250 طالًبا وطالبة من 7 مدارس مختلفة، لتعريفهم بأهمية حماية البيئة وأهداف

أسبوع البيئة السعودي.

وأفاد العسيالن أن فريق "صدارة" زار مدرسة الدفي في مدينة الجبيل الصناعية، وقدم عرضًا توعويًا
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2438084
https://alkhaleej365.co/saudi-arabia-news/11945975
https://jeeltoday.com/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/
https://www.tagteyat.com/%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%81%d9%84-%d8%a8%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/


عن البيئة، إلى جانب تقديم أنشطة تفاعلية مع الطالب تضمنت حملة لتنظيف النفايات وغرس 100
شتلة.

الجدير بالذكر أن المبادرات البيئية تضمنت أنشطة مجتمعية، وحمالت توعوية وتعليمية، وغرس أكثر
من 180 شتلة، وتوزيع 1000 شتلة.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

“ضمان األحساء يفعل اسبوع البيئة العالمي 2023م “عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

“ضمان األحساء يفعل اسبوع البيئة العالمي 2023م “

تزامنًا مع االسبوع العالمي للبيئة وبإشراف مدير مكتب ضمان األحساء االستاذة/ نورة بنت
عبدالرحمن آل الشيخ مبارك ، بحضور كًال من األستاذ/ خالد بن فهد العنزي وعدد من منسوبي
المكتب ، فعل مكتب الضمان ممثًال بقسم التمكين والعالقات العامة اسبوع البيئة العالمي

بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة باألحساء .
 
 
 

اشتتملت الفعالية على توزيع اكثر من (50 ) شتلة زراعية لمستفيدي المكتب ومنسوبيه حيث قام
بتسليم الشتالت من جانب وزارة البيئة المهندس / احمد علي العامر ومن جانبه أشار بأن تفعيل
اسبوع البيئة يأتي امتدادًا لماتوليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالبيئة، كما أكد على ترسيخ

مفهوم أهمية المحافظة على البيئة لدى شرائح المجتمع
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

برنامج “طويق” على “السعودية” يفتح ملف “األمن الغذائي”.. المملكة “رائدة”عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

برنامج “طويق” على “السعودية” يفتح ملف “األمن الغذائي”..
المملكة “رائدة”

المناطق_الرياض
تناولت الحلقة الثالثة من برنامج “طويق” على قناة “السعودية” موضوع األمن الغذائي، من جميع

جوانبه، ونجاح المملكة فيه، من خالل استراتيجية األمن الغذائي.
 

وذكر البرنامج أن استراتيجية األمن الغذائي من أهم االستراتيجيات التي جعلت السعودية دولة رائدة
على مستوى العالم في مجال األمن الغذائي والتي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 1439هـ،
وهذه االستراتيجية أثبتت نجاحها وبقوة خالل األزمات الماضية مثل كورونا وحرب أوكرانيا التي أثرت

على سوق الغذاء العالمي بشكل عام.
 

وأشارت الحلقة إلى أن هذه االستراتيجية الذكية استطاعت أن تنجح في رفع مستوى الذكاء الذاتي
في األمن الغذائي، الذي يعتبر أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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وقال مساعد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور سليمان الخطيب: “عندما ظهر
فيروس كورونا برزت أهمية األمن الغذائي كمحور أساسي يقود العالم ويحدد محددات أساسية جدا
كبقاء المجتمعات ورقيها وانشطتها واقتصاداتها، لذلك عندما نتحدث عن األمن الغذائي في
المملكة نتلكم عن انتاج محلي يكفي بمتطلبات األمن الغذائي في المملكة بحدود 30? واستيراد
بمعدل 70?، وهذا أمر طبيعي في دولة من أكثر الدول شحًا في المياه وتعتمد على الري في نظمها
الزراعية، فمن الطبيعي أن يكون هناك تحديات كبيرة جدًا تواجهنا في اإلنتاج على الرغم من ذلك

هناك مجموعة من السلع استطعنا ان نحقق اكتفاء ذاتي منها”.
 

بدوره، أكد نائب محافظ الهيئة العامة لألمن الغذائي لشؤون الحبوب محمد الفوزان، أنه بصدور
الموافقة الكريمة بتحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة لألمن الغذائي استشعرت
الدولة بأهمية ملف األمن الغذائي ومواكبة إلقرار استراتيجية األمن الغذائي في المملكة عام 2018،
“واليوم بتحول المؤسسة لهيئة أصبح لدينا تمكين أكثر وحوكمة أكثر وبرامج رئيسية نعمل عليها

في الهيئة العامة لألمن الغذائي منها إنشاء نظام اإلنذار المكبر لألغذية وإدارة المخزون االستراتيجي
في المملكة وتنظيمه وبرنامج الفقد والهدر وتنظيم مطاحن الدقيق في المملكة وحوكمة
استراتيجية األمن الغذائي وتوزيع األدوار بين القطاعات الحكومية التي تملك برامج في استراتيجية
األمن الغذائي ولدينا اليوم 11 برنامج في استراتيجية األمن الغذائي ونملكها لجهات حكومية لنعمل

على ملف األمن الغذائي”.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

"أمانة الرياض" تتوسع في مشاريع حدائق األحياء بتصاميم عصريةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

 "أمانة الرياض" تتوسع في مشاريع حدائق األحياء بتصاميم
عصرية

واس - الرياض
أكدت أمانة منطقة الرياض استمرار استراتيجيتها للتوسع في حدائق الرياض النوعية بتطويرها
وأنستها، وتنميتها بتصاميم عصرية حديثة، مشيرة إلى أنها نفذت خالل السنوات الماضية 546
حديقة في جميع أحياء العاصمة، فيما تعمل حالًيا على سد نطاق االحتياج لـ43 حًيا، بما يرتقي بجودة
الحياة، وُيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م. وأوضحت األمانة أن اتساع الرقعة
الجغرافية للمدينة وكثافة النمو السكاني فيها يدفعانها إلى زيادة المسطحات الخضراء، ورفع
مستوى الفراغات الحضرية، عبر التوسع في الحدائق داخل األحياء السكنية، مبينة أن العاصمة مقبلة
على نقلة نوعية في مشاريع حدائق األحياء، لتكون مواقع جاذبة لألنشطة المستدامة، ومعززة
للترابط االجتماعي. وأشارت إلى أن األمانة صممت وطورت ونفذت حدائق األحياء السكنية لتحقق
هدفها بخفض الوصول إليها من 15 دقيقة بالسيارة إلى أقل من 10 دقائق سيًرا على األقدام، الفتة
إلى استمرار الجهود إلنجاز مشاريع الحدائق النوعية، بما يلبي تطلعات السكان المجتمعية

والترفيهية، وتنافس تجارب أفضل مدن العالم.
 

19

https://www.al-madina.com/article/832739/
https://www.alriyadh.com/2004362


الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

الحملة الرقابية الشاملة على مراكز الخدمة ومحطات الوقود تتفقد 720 محطة وقودعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

9تكرار الرصدالعددالكاتب

الحملة الرقابية الشاملة على مراكز الخدمة ومحطات الوقود
تتفقد 720 محطة وقود في 17 مدينة بمشاركة 11 جهة حكومية

الرياض - واس
نفذت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، الحملة الرقابية الشاملة األولى
لعام 2023م، بزيارة 720 محطة وقود في 17 مدينة، بمختلفة مناطق من المملكة، حيث شارك في

هذه الحملة 360 مراقًبا ميدانًيا يمثلون 11 جهة حكومية.

ورصدت الحملة أكثر من 2290 مخالفة ومالحظة على عدٍد من مراكز الخدمة ومحطات الوقود، كما
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تم فحص 549 عينة من مختلف المنتجات البترولية، شملت البنزين بنوعيه، والديزل، والزيوت
بأنواعها، بهدف التأكد من جودة المنتجات البترولية المتوفرة لدى مراكز الخدمة ومحطات الوقود،
وأسفرت الحملة عن إغالق 3 محطات وقود، و6 مراكز خدمة لعدم استيفائها الحد األدنى من

المتطلبات النظامية المعتمدة.

وتنوعت المخالفات والمالحظات المرصودة، على مراكز الخدمة ومحطات الوقود، بين االلتزام
بمعايير وأنظمة السالمة والوقاية من الحريق، ومتطلبات الصحة العامة والنظافة، والمتطلبات

التشغيلية؛ مثل عدم معايرة مضخات الوقود.

يذكر أن اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود تضم في عضويتها كًال من وزارة
الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان، ووزارة الشؤون اإلسالمية
والدعوة واإلرشاد، ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة السياحة، ووزارة
النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، ووزارة اإلعالم، ووزارة

المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي.

وتهدف اللجنة، من خالل حمالتها الرقابية الشاملة والمستمرة على مدار العام، إلى ضمان التأكد من
جودة جميع المنتجات والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، وااللتزام
باالشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن التزامها باالرتقاء بالقطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة

للمستفيدين.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

"سقيا الماء" تفتتح معرضها الثالث بـ"سويدي الرياض".. والخير متاح للجميععنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

"سقيا الماء" تفتتح معرضها الثالث بـ"سويدي الرياض".. والخير متاح للجميع

توجد به ثالجة مركزية.. ويقدم خدماته للمستشفيات والمساجد
والمقابر

سبق
افتتحت جمعية "سقيا الماء" بمنطقة الرياض، معرضها الثالث بحي السويدي، بحضور رئيس مجلس

اإلدارة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل طالب وأعضاء مجلس اإلدارة.
 

ويهدف المعرض للتعريف بأنشطة الجمعية وتقديم المياه للمبردة لتوزيعها على المقابر واألماكن
العامة، وفتح باب الخير أمام أفراد المجتمع للمشاركة في هذا المشروع المبارك .

 
ويعتبر سقيا الماء من أفضل الصدقات التي يتم تقديمها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(أفضل الصدقة سقي الماء).
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وتتجلى أهمية صدقة الماء في أن الماء تظهر قيمته وحاجة الناس إليه في كل وقت، وهو عنصر
أساسي للبقاء على قيد الحياة، فمن بذله ومنحه للناس كان باذًال لشيء فيه حياة الناس.

 
جدير بالذكر أن المعرض توجد به ثالجة مركزية تخدم سقيا الماء بتوفير المياه المبردة للمستشفيات

والمساجد والمقابر، وذلك بمساعدة المحسنين والخيرين، ابتغاء األجر والمثوبة من الله.
 

وتتيح جمعية سقيا الماء التواصل مع المتبرعين والمستفيدين من خالل المتجر اإللكتروني ، والذي
يتضّمن مشاريع الجمعية، إضافة إلى إمكانية وآلية التبّرع للجمعية.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

المملكة تشارك دول العالم في الحدث البيئي الكبير "ساعة األرض"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

10تكرار الرصدالعددالكاتب

المملكة تشارك دول العالم في الحدث البيئي الكبير "ساعة
األرض"

جدة -واس
في أكبر حدث بيئي على مستوى العالم، ما يعرف بـ "ساعة األرض"، شاركت المملكة مساء اليوم في
هذا الحدث العالمي، من خالل حث كافة طوائف المجتمع وإمارات المناطق ومحافظاتها والمراكز
التابعة لها، ومختلف الجهات الحكومية واألهلية للمبادرة بالمشاركة في هذا الحدث البيئي بإطفاء

إضاءات الشوارع العامة بما ال يخل بالسالمة العامة.

وأوضح رئيس ساعة األرض السعودية المهندس عجالن العجالن، أن المملكة تشارك العالم في هذا
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الحدث البيئي الكبير وتتضامن مع كافة الجهود الرامية الستدامة وحماية النظام البيئي، وذلك من
خالل إطفاء إضاءات بعض الشوارع واألبراج في مختلف أرجاء المناطق والمحافظات، لمدة ساعة

واحدة بدأت من الساعة (8:30) مساًء وحتى الساعة (9:30) مساًء.

ودعا المهندس العجالن جميع أفراد المجتمع بالمحافظة على البئية من جميع ما يؤثر عليها وعلى
حياة اإلنسان سلبًا باالبتعاد عن الممارسات السيئة تجاهها والتي تولد مضاعفات خطيرة مثل التلوث

وانتشار األمراض واألوبئة.

يذكر أن رؤية السعودية 2030 تتبنى خطة شاملة للحفاظ على البيئة وحماية كوكب األرض، مما يحفز
على التفاعل مع أحد أكبر األحداث البيئية، ومشاركة العالم في ساعة األرض.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

نحو تنمية مستدامة … أمانة العاصمة المقدسة تشارك فعالية “ساعة األرض”عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

نحو تنمية مستدامة … أمانة العاصمة المقدسة تشارك فعالية
“ساعة األرض”

مرفت طيب- مكة المكرمة
شاركت أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم السبت الثالث من شهر رمضان 1444هـ في الحدث
العالمي “ساعة األرض” في المملكة ، وللمرة “14” على التوالي بالتعاون مع عدد من الجهات

الحكومية والخاصة إلحياء أضخم حدث بيئي على مستوى العالم .
وأفاد المتحدث الرسمي باألمانة أسامة بن عبدالله الزيتوني أن مشاركة األمانة تأتي ضمن الحملة
العالمية والدولية التي يشارك فيها مئات الماليين من األشخاص والقطاعات الحكومية والخاصة
في عدٍد من الدول حول العالم التي تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية

واالهتمام بالبيئة .

وأكد استمرار المشاركة هذا العام من خالل إطفاء أمانة العاصمة المقدسة اضاءات مبناها الرئيسي
وعدد من مبانيها الفرعية , لمدة ساعة واحدة مساًء ، بما ال يخل بمتطلبات السالمة ؛ وذلك
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للمشاركة في أضخم حدث بيئي على مستوى العالم «ساعة األرض» ، كرسالة تضامنية تفاعلية
للتعبير التوعوي الهادف إلى الحفاظ على البيئة ، وترشيد استخدام الطاقة .

وأضاف ان األمانة تشارك في هذا الحدث العالمي لتؤكد حضور المملكة ومساهمتها مع المجتمع
الدولي في القضايا التي تهم اإلنسانية والبيئة في بقاع األرض كافة , وإلبراز اهتمام األمانة
بالمشاركة في المناسبات والفعاليات العالمية التي من ضمنها هذا الحدث الذي يهدف إلى بناء حس
إنساني للمحافظة على سالمة كوكب األرض ومستقبل األجيال التي تعيش عليه , مشيرًا الى انه تم
إطفاء اإلنارة الخارجية للمبنى الرئيسي لألمانة بالمعابدة وعدد من مباني البلديات الفرعية , كما تم
إطفاء عدد من أعمدة اإلنارة بالشوارع والطرق الرئيسية بالعاصمة المقدسة ، وكذلك بعض اللوحات

اإلرشادية ووحدات اإلنارة الداخلية
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

بالصور.. "أمانة الطائف" تشارك في "ساعة األرض"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

بالصور.. "أمانة الطائف" تشارك في "ساعة األرض"

فهد العتيبي
فعلت أمانة الطائف بالتعاون مع جمعية آفاق لعلوم الفلك "ساعة األرض" في منتزه الردف والعديد

من الشوارع الرئيسة، ومبنى األمانة، ومباني البلديات الفرعية.
 

ويهدف هذا الحدث إلى توعية المجتمع بخطورة التغير المناخي وما يصاحبه من تدهور بيئي يوثر على
حياة البشر على كوكب األرض.

 
وتعُد ساعة األرض حدًثا عالمًيا ُيقام في كل عام، عند الساعة 8:30 مساًء بالتوقيت المحلي في آخر
سبت من شهر مارس، ويتحد الماليين من الناس في جميع أنحاء العالم بإطفاء األنوار لمدة ساعة

لرفع الوعي بالقضايا التي تواجه األرض.
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وأوضح أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي، أن األمانة تسعى دائًما إلى المشاركة في األحداث
البيئيالعالمية والمحلية وتفعيلها بالشكل الذي يعزز الثقافة حول موضوع األحداث؛ لما لذلك من

تأثير ثقافة المجتمع ونشر الوعي.
 

وأقامت جمعية آفاق لعلوم الفلك بمنتزه الردف فعالية توعوية وتعريفية حول البيئة واألرض
والفلك استهدفت فيها زوار المنتزه بالرسائل التثقيفية حول أهمية مشاركة الجميع في الحفاظ على

األرض واتباع السلوكيات الصحيحة لسالمة البيئة.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

"جامعة عبدالرحمن بن فيصل" تشارك في "ساعة األرض" بإطفاء اإلنارة عن مبانيهاعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

من الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساء اليوم
"جامعة عبدالرحمن بن فيصل" تشارك في "ساعة األرض" بإطفاء

اإلنارة عن مبانيها

سبق
تشارك جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، في الحدث العالمي السنوي "ساعة األرض"، عبر إطفاء
اإلضاءة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، من الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف من مساء

اليوم السبت؛ للمساهمة في ترشيد استهالك الطاقة؛ بهدف مواجهة ظاهرة االحتباس الحراري.
 

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية رئيس كفاءة الطاقة بالجامعة، الدكتور
عبدالواحد بن حمد المزروع: إن مشاركة الجامعة في هذا الحدث العالمي بإطفاء اإلنارة الخارجية وغير
الضرورية في عدد من مقرات الجامعة؛ جاءت إيماًنا منها بتضافر كل الجهود الوطنية في تسليط
الضوء على مثل هذه الظواهر الهامة، والتوعية بمخاطرها، وتقليل االنبعاثات الحرارية للحفاظ على

الموارد الطبيعية لألجيال القادمة.
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وأضاف: تأتي مشاركة الجامعة في هذا الحدث الحضاري الذي تشارك فيه الجهات الحكومية والخاصة
بالمملكة، وعلى كوكب األرض؛ للتوعية بأضرار الغازات المنبعثة من استهالك الكهرباء، والعمل على

جمع العالم مًعا؛ لمواجهة عوامل وآثار تغير المناخ.
 

وتابع "المزروع" قائًال: إن تضامن األفراد والجهات لمصلحة كوكبهم والتزام سلوكيات بيئية؛ هو
الهدف، باإلضافة إلى حّث األفراد والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص على تقليل استخدام

الكهرباء؛ لتقليل نسبة الغازات الضاّرة المنبعثة من استخدام الكهرباء.
 

ونّوه إلى دعم توّجه الدولة نحو ترشيد الطاقة، والعمل على التقليل من االستهالك غير الضروري،
مساهمًة من أفراد المجتمع في توفير الطاقة والتقليل من آثار انبعاثاتها السلبية.

 
وأضاف الدكتور "المزروع": تحتفل دول العالم في السبت األخير من شهر مارس كل عام، بـ"ساعة
األرض"، بإطفاء اإلضاءة في أشهر المعالم السياحية في كل دولة من الساعة 8:30 مساء، ولمدة

60 دقيقة؛ بهدف توحيد شعوب العالم، للفت االنتباه إلى مخاطر ظاهرة تغير المناخ.

 
يذكر أنه تم اختيار السبت األخير من شهر مارس كل عام؛ لقربه من موعد االعتدال الّربيعي؛ أّي
تساوي الليل والّنهار؛ لضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه

المدن؛ حيث تنتقل ساعة األرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

جمعية الكشافة تشارك العالم االحتفاء بـ “ساعة األرض”عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

 جمعية الكشافة تشارك العالم االحتفاء بـ “ساعة األرض”

مبارك الدوسري
شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، مساء اليوم في المبادرة العالمية إلطفاء األنوار “ساعة
األرض” والتي جاءت هذا العام تحت شعار “حان الوقت للطبيعة”، حيث دعت الجمعية منسوبيها
سواء بمقار العمل أو خارجها بإطفاء األنوار واألجهزة الكهربائية غير الضرورية وإضاءة الشموع لمدة
ساعة من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساءًا هذا اليوم 25 مارس 2023، بهدف جذب انتباه الجميع
بخطورة االستهالك المبالغ فيه للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب األرض وتسببها في تغير
المناخ و ظاهرة االحتباس الحرارى وتشجيع الكشافة بمختلف المراحل على السلوكيات اإليجابية

الرامية إلى الحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة ومستقبل مستدام.

وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن هذه المبادرة حدٌث عالمي َسنوي
ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة، اعتادت الجمعية المشاركة فيه منُذ عدة سنوات انطالقا من
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رسالتها في توعية المجتمع، حيث تحرص على إطفاء أنوار مقرها الرئيس بالرياض في ساعة األرض،
تضامنًا مع كوكب األرض لحمايته من آثار تغير المناخ والتكيف معها.

وأضاف الفهد أن الجمعية تنسق لذلك الحدث مبكرًا مع قطاعاتها الكشفية للمشاركة فيه من خالل
إطفاء أنوار المنشآت الكشفية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ خطوات إيجابية وجادة للحد من
معدالت االستهالك ووقف الهدر في الموارد من خالل تغيير ممارساتنا اليومية لتقليل التأثيرات
البيئية مما يساهم في انخفاض مستوى انبعاثات الكربون التي تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التي

تواجه العالم.
 

وانطلقت المبادرة العالمية “ساعة األرض” من سيدني بأستراليا عام 2007، ونمت سريعا لتصبح أكبر
حركة شعبية في العالم في مجال البيئة، ومصدر إللهام األفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات
، حيث تعد المشاركة في ساعة األرض إحدى آليات دمج األفراد في التصدي لتغير المناخ وتسخير

القوة الجماعية لماليين األفراد حول العالم لتسليط الضوء على قضية المناخ.

وتعد ساعة األرض أقدم وسيلة للتوعية وأقدم مناسبة بيئية عالمية، ويرجع السبب في اختيار تاريخ
الحدث لتوافق يوم السبت األخير من شهر مارس كل عام وقربه من موعد االعتدال الربيعي، أي
تساوي الليل والنهار، ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه

المدن، حيث تنتقل ساعة األرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

ق مشاركة جازان في "ساعة األرض"عنوان الخبر لقطات جوية.. "سبق" ُتوثِّ

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

ق مشاركة جازان في "ساعة األرض" لقطات جوية.. "سبق" ُتوثِّ

فهد كاملي
شاركت أمانة منطقة جازان مساء اليوم في االحتفاء بساعة األرض؛ إذ أطفأت اإلنارة الخارجية للمبنى
الرئيسي، وكذلك الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي، من الساعة الثامنة والنصف مساء إلى

التاسعة والنصف، لمدة 60 دقيقة.
 

وجاءت مشاركة أمانة جازان في هذه المناسبة بإطفاء األضواء الكهربائية في الواجهة البحرية
لتواكب أكبر حدث بيئي عالمي في أرجاء الكرة األرضية ضمن الحملة التي يشارك فيها مئات الماليين
من األشخاص والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في عدد من دول العالم؛ للحد من استهالك

الطاقة، والتوعية بترشيد الطاقة الكهربائية.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

تقنية نجران تشارك مساء اليوم في ساعة األرض العالميةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

تقنية نجران تشارك مساء اليوم في ساعة األرض العالمية

 
إبراهيم العواجي : نجران

الكلية التقنية للبنين بمنطقة نجران تشارك مساء اليوم السبت الموافق 1444/09/03 في فعالية
ساعة األرض العالمية من باب مسؤوليتها المجتمعية بهدف الحفاظ على الطبيعة والمساهمة في
رفع الحس البيئي بقضية التغير المناخي، وإيصال رسالة بيئية مهمة لتعزيز مبدأ الترشيد للتقليل من
المخاطر الناجمة عن استهالك الطاقة المفرط ، واختير السبت األخير من شهر مارس لعام 2023
إلقامة ساعة األرض لتزامنه مع موعد االعتدال الربيعي، وتساوي الليل والنهار، وهو ما يضمن

مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذا الحدث.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

بالفيديو.. "اليوم" ترصد أسعار األسماك في السوق المركزي بالقطيفعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

بالفيديو.. "اليوم" ترصد أسعار األسماك في السوق المركزي
بالقطيف

أحمد المسري – القطيف تصوير أحمد المسري
هل يصوم الناس عن أكل السمك في رمضان؟.. سؤال قد يتردد لدى كثيرين ممن يذهبون إلى
أسواق السمك في المنطقة الشرقية خالل شهر رمضان المبارك، بسبب محدودية رواد هذه

األسواق، إذ تمتلئ بالزبائن وبأنواع وأصناف السمك في غير شهر رمضان.
 

وفي جولة لـ "اليوم" رصدت تذبذب أسعار األسماك في السوق المركزي بجزيرة األسماك بالقطيف،
إذ انخفضت بعض أسعار األسماك "صغيرة الحجم" وبقيت بعض األسماك مرتفعة السعر "كبيرة
الحجم" رغم االنخفاض الطفيف عما قبل شهر رمضان المبارك، وعزوف المواطنين عن شراء األسماك

خوًفا من العطش في نهار شهر رمضان.

أسعار األسماك في السوق المركزي بالقطيف
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من جهته أكد بائع السمك والمتداول في السوق عبد الله حسين محيشي، أن أسعار السمك تنخفض
في شهر رمضان المبارك، مبيًنا أن اإلقبال قليل جًدا من قبل المواطنين بسبب الصيام.

 
أضاف: نادر ما ُتعد األسر األسماك في الفطور، وقليل من يعد ذلك في السحور أيًضا، لذلك ال يفضل

المواطنون أكل السمك في شهر رمضان، مما يؤدي إلى انخفاض األسعار.
 

ولفت إلى أن أسعار األسماك الكبيرة انخفضت قليًال، بينما األسماك الصغيرة انخفضت بشكل أكبر،
فنجد سعر سمك الكنعد 40 ريال للكيلو، وهو أفضل سمكة يفضلها الزبائن في شهر رمضان، مشيًرا

إلى أن سعر سمك الصافي 4 كيلو بسعر 100 ريال وهو ثاني سمكة يفضلها المواطنون.
 

وأكمل: بينما سعر سمك السمان بسعر 25 ريال للكيلو وكذلك سمك العندق، وسمك الشعري 7
كيلو بسعر 100 ريال، وإن صغر حجم سمك الشعري قل سعره، وقد يصل إلى 14 كيلو بسعر 100
ريال، أما سعر سمك الفسكر 5 كيلو يصل إلى 100 ريال، موضًحا تذبذب األسعار بين الحين واآلخر،

قائًال: نتوقع انخفاضها خالل األيام المقبلة.

أكل األسماك في شهر رمضان
صالح العواد، وهو أحد المشترين، اعتبر أن أكل األسماك في شهر رمضان قليل للغاية، وذلك تخوًفا
من العطش، وخاصة أيام العمل، بينما في إجازة آخر األسبوع قد يلجأ المواطنون والصائمون ألكل

األسماك.
 

وأضاف العواد، جئت إلى السوق لشراء أسماك كبيرة الحجم، واألسرة اقترحت أن يكون سمك
الهامور صغير الحجم وسمك العراضي، وكان سعر كيلو سمك الهامور 50 ريال، بينما سعر سمك

الهامور كبير الحجم بين 40 و45 ريال.
 

وذكر: نالحظ أن األسعار لألسماك الكبيرة ال تزال مرتفعة رغم أننا في شهر رمضان المبارك، كما
اشتريت سمك العراضي وكان سعر الكيلو الواحد 25 رياًال ويعتبر ذلك مقبوًال.
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فيديو.. مزارعو األحساء لـ"اليوم": انخفاض كبير في أسعار لقاح النخيلعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

فيديو.. مزارعو األحساء لـ"اليوم": انخفاض كبير في أسعار لقاح
النخيل

محمد العويس 
قال مزارعون في محافظة األحساء، إن الفترة الحالية تمثل المرحلة األخيرة من عملية التلقيح للنخيل

في المزارع للحصول على منتج عالي جودة من التمور، من خالل اختيار اللقاح الجيد والمناسب.
 

وأضافوا لـ"اليوم"، أن االختيار بدأ مبكرا بعملية تلقيح البواكبر مرورا بفترة الذروة وسط انخفاض
أسعار اللقاح، بسعر يصل إلى 150 ريال للسف الواحد قبل أكثر من شهر، وصوال لسعر منخفض يصل

ما بين 10 إلى 25 رياال في الوقت الحالي للسف الواحد.

أنواع اللقاح
قال عبدالعزيز العلي، إن اللقاح ينقسم إلى نوعين؛ األول من البر "الصحراء"ومعروف عنه أن البودرة
تكون قليلة فيه وتلقيحه للنخيل ليس جيدا، والثاني لقاح المزارع "البلدي" وهو األفضل كون األرض
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تعمر وتسقى بالماء أما البر يعتمد على ماء األمطار.
 

وأشار إلى أن عملية التلقيح تعتمد على كل نخلة وطريقة تلقيحها، موضحا أنه في األحساء أنواع
وأصناف كثيرة منها الغر والطيار والمجناز والشيشي واإلخالص والرزيز، وكل نوع له نباته ووقته في
التلقيح، موكدا أن الفترة الحالية آخر مواسم التقليح ألصناف الشهل وأم رحيم والقليل من نوع

اإلخالص.

انخفاض األسعار
أكد محمد المسلم، أن سعر اللقاح حاليا يتراوح ما بين 25 إلى 30 رياال، وفي بداية نزوله للسوق قبل
أكثر من شهر تراوح ما بين 120 إلى 150 رياال للسف الواحد، وهو يعتمد على حسب الجودة، الفتا إلى
أن اللقاح الناضج يعطي تمور ذات جودة عالية، فالنبات الجيد يجلب من داخل مزارع األحساء، وتتوفر

فيه البودرة وهو بذلك يكون ناضجا.
 

وقال المسلم، إن اللقاح الجيد يكون مغلقا وغير مفتوح، إذ أن المفتوح لن يفيد ألن القمح قد تطاير
منه.
 

فترة التلقيح
بداية التلقيح تبدأ باألصناف المبكرة منها الحاتمي والغر والمجناز والطيار وغيرها، وبعد فترة يجري

تلقيح األصناف متوسطة النضج، ومنها الخالص والرزيز والشيشي والشبيبي والخنيزي والموحد.
 

وفي المرحلة األخيرة الحالية تجري عملية تلقيح االصناف المتأخرة، ألصناف منها الهاللي والشهل وأم
رحيم والتناجيب والخصاب والزاملي والبرحي وغيرها.
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رمضان يرفع مبيعات التمور 30 %عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

 رمضان يرفع مبيعات التمور 30 %

المدينة - جدة - تصوير - خالد الحاج
ارتفعت مبيعات التمور بنسبة 30% على االقل مع بدء شهر رمضان المبارك باعتبارها من أهم
مكونات مائدة اإلفطار للصائم ولما يمتلكه من قيمة غذائية عالية. وبحسب المركز الوطني للنخيل
والتمور، فإن المملكة تنتج 1.54 مليون طن من التمور سنويًا، فيما يبلغ عدد النخيل 31,234,155
نخلة في حين بلغت كمية الصادرات أكثر من 300 ألف طن صدرت إلى أكثر من 107 دول حول العالم.
وأكد عدد من بائعي التمور بجدة أهمية موسم شهر رمضان لمبيعات التمور؛ نظًرا للطلب الكبير

عليها، واستعدادهم لتوفير جميع أنواع التمور بالسوق وبكميات تلبي احتياج المستهلكين.
 

ومن أبرز األنواع تمر «العجوة»، الذي يتميز بلونه الداكن، وحالوته وقوامه الذي يمزج ما بين الليونة
والجفاف ويتراوح سعره ما بين (30-60) رياًال للكيلو و»السكري» الذي يتميز بمذاقه الحلو ولونه
الذهبي المائل للبني ويتراوح سعر الكيلو منه ما بين (20-30) رياًال للكيلو، أما منتج «الخالص» يتميز
بلونه األصفر الحلو المذاق، ويبلغ سعر الكيلو «الباكيت» (10-20) رياال، وتمر «الصقعي»، وعادة ما
يتم حشوه بالهيل والمكسرات وتقديمه بالمناسبات واألعياد ويتراوح سعره ما بين (20-30) رياال
للكيلو، و «المجدول» الذي يتفرد عن باقي التمور األخرى بحجمه الكبير وسعره يتراوح ما بين (20-
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50) رياال للكيلو حسب حجم التمرة، باإلضافة إلى «الروثانة» ذات الشكل البيضاوي ويتراوح سعرها

(15-20) رياًال للكيلو.

 
ووفقا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن المملكة تنتج وتصدر أكثر من 300 صنف من التمور بإنتاج
سنوي يتجاوز 1.5 مليون طن سنوًيا، محققة المرتبة األولى عالمًيا في صادرات التمور من حيث
القيمة، وبلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور 1.215 مليار ريال مما ساهم في جعل قطاع
التمور أحد أهم القطاعات التي تسهم في زيادة االستثمارات والصادرات الوطنية لدول العالم
تحقيًقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعمل الوزارة على أن تصبح السعودية المصدر األكبر
للتمور على مستوى العالم، وذلك عبر ترويج عالمة التمور السعودية من خالل تحسين جودة اإلنتاج
في المزارع باتباع الممارسات الزراعية الجيدة، واعتماد معايير الجودة، كما تعمل على إيجاد منظومة
متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية والمعرفية وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق
الكفاءة اإلنتاجية وزيادة معدل استهالك التمور السعودية محلًيا وعالمًيا، ونجحت في تسجيل التمور
«كفاكهة غير اعتيادية» (سوبر فورت) لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وإقرار منظمة

األغذية والزراعة لألمم المتحدة «السنة الدولية للتمور» عام 2027م، والتنسيق مع منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة لإلعالن عن اليوم العالمي للتمور، وشملت مبادرات الوزارة دخول بنك
األصول الوراثية ألصناف النخيل والتمور موسوعة غينيس ألكبر عدد أصناف نخيل بـ127 صنًفا، كما
جرى اعتماد السعودية من قبل لجنة الدستور الغذائي «الكودكس» رئيًسا مشارًكا في فريق إعداد

مواصفات التمور عالمًيا.
 

صناعة التمور بالمملكة
- 31 مليون نخلة

- 1.54 مليون طن اإلنتاج

- 300 ألف طن الصادرات

- 1.2 مليار ريال قيمة صادرات التمور

- 300 صنف من التمور اإلنتاج والتصدير

التصدير لـ 107 دول عبر العالم
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

وقاء الجوف يضبط عدٍد من مخالفي نقل وتداول فسائل النخيلعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية ومكافحتهاتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

وقاء الجوف يضبط عدٍد من مخالفي نقل وتداول فسائل النخيل

الجوف – واصل – فواز الرويلي :
تمكنت الجهات الرقابية التابعة لفرع المركز الوطني للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية
ومكافحتها (وقاء) بمنطقة الجوف، بالتعاون مع الجهات األمنية بالمنطقة، من ضبط عدٍد من

مخالفي نظام الحجر الزراعي الداخلي لنقل وتداول فسائل النخيل .
 

وأوضح فرع مركز وقاء بمنطقة الجوف بأن نقل وتداول فسائل النخيل دون الحصول على تصريح؛ يعّد
مخالفة يعاقب عليها النظام، منوًها إلى تطبيق الغرامات المالية ومصادرة وإتالف المضبوطات،

باإلضافة إلى تنفيذ عدٍد من الجزاءات األخرى حسب نظام الحجر الزراعي الداخلي .
 

وبّين “وقاء” بأن هذا المنع يأتي للمحافظة على المناطق السليمة والحد من نقل النخيل المصاب
إليها، وانتشار األمراض النباتية ومن أهمها اإلصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء لقدرتها التدميرية

العالية وخصوصية اختبائها في جميع أطوارها داخل جذع النخلة .
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد أهمية مبادرات تعزيز التعاون والتبادل العلمي والتقنيعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

23تكرار الرصدالعددالكاتب

دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد أهمية مبادرات تعزيز التعاون
والتبادل العلمي والتقني بين الدول في مجال المياه

نيويورك  - واس
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون والتبادل
العلمي والتقني بين الدول في مجال المياه، وتوفير تقنيات المياه للدول النامية بدون قيود

وبأسعار تفضيلية؛ كونها مرتبطة بأساسيات الحياة.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب سلطنة ُعمان الدائم لدى األمم المتحدة السفير الدكتور محمد بن
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عوض الحسان نيابة عن دول مجلس التعاون خالل مشاركته في مناقشات مؤتمر األمم المتحدة حول
مستقبل المياه في العالم بنيويورك.

وأشار محمد بن عوض الحسان إلى أنه رغم ما تعانيه منطقة الخليج من ظروف بيئية ومناخية صعبة،
ا، إال أن ما تحققه من إنجازات لتوفير المياه وأنها من بين أكثر مناطق العالم جفاًفا وإجهاًدا مائي�
بشكل مستدام بما يلبي احتياجات األجيال الحالية والالحقة، ويواكب النمو السكاني المطرد
والتوسع الحضري المتسارع والتنمية الشاملة، يعد مفخرة ودليًال على االهتمام الذي توليه حكومات

دول مجلس التعاون لتوفير أساسيات العيش الكريم اآلمن لمواطنيها.

وأوضح أن 40 % من إنتاج المياه الصالحة للشرب واالستخدام الزراعي والصناعي عبر محطات التحلية
يقع في دول مجلس التعاون، وهو ما يؤكد تمكن دول مجلس التعاون من تحقيق ما نسبته 100 %
من هدف التنمية المستدامة المتعلق بإمكانية حصول جميع السكان على مياه شرب وخدمات

الصرف الصحي.

كما تطرق الحسان إلى العديد من المبادرات التي أوجدتها دول مجلس التعاون لتعزيز النظم البيئية،
وتلبية الطلب المتصاعد على المياه، وتحقيق كفاءة إمداد المياه، وكفاءة استخدامها، وتدويرها،
وإعادة استخدامها، وتقليل نسبة التسرب في شبكات المياه، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية
المياه كاالستراتيجية المائية لدول مجلس التعاون، ومشروع دراسة جدوى شبكة الربط المائي
الخليجي، ومبادرة السعودية الخضراء والشرق األوسط األخضر، ومركز الشرق األوسط لتحلية المياه،
ومبادرة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الستخدام الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر،
ومبادرة "مصدر" للطاقة المتجددة لتحلية المياه، ومبادرات "كهرماء" في دولة قطر بخصوص

التنمية المستدامة، ومبادرة "تثمين المياه " و "ملهمون " في مملكة البحرين.

ودعا مندوب سلطنة ُعمان الدائم لدى األمم المتحدة حكومات الدول والقطاع الخاص إلى االستثمار
في قطاع المياه بما يعزز القدرات الوطنية للدول، ال سيما في مجال التدريب الفني والمهني،
والتشغيل والصيانة، وتأهيل المحطات، وتصنيع قطع الغيار، وتأهيل العمالة الوطنية للمحافظة
على مصادر المياه الجوفية واالحتياطات االستراتيجية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة
ودمج إمكانيات استخدام هذه المياه المتزايدة بشكل كامل ضمن خطط إدارة الموارد المائية

الشاملة.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

األمين العام لألمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي التخاذ إجراء عاجل لمكافحة نقص المياهعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

األمين العام لألمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي التخاذ إجراء
عاجل لمكافحة نقص المياه

نيويورك -واس
دعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء عاجل لمكافحة

نقص مياه الشرب على مستوى العالم.

وقال غوتيريش في اليوم األخير من مؤتمر األمم المتحدة للمياه 2023 المنعقد في مدينة نيويورك
منذ ثالثة أيام:" إن كل آمال البشرية للمستقبل تعتمد بطريقة ما على رسم مسار جديد قائم على
العلم"، مؤكدا أهمية تطوير أنظمة غذائية جديدة بديلة لتقليل االستخدام غير المستدام للمياه في
إنتاج الغذاء والزراعة، مبينا أن األسلوب العالمي في التعامل مع المياه يجب أن يكون متكامال مع
األساليب المرتبطة باألنظمة البيئية والمناخ من أجل تقليص انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس
الحراري، ما يعني ذلك إقامة بنية تحتية مرنة وأنابيب مياه ووضع خطط لمعالجة مياه الصرف
الصحي، وضمان حماية كل شخص في العالم بأنظمة إنذار مبكر ضد الكوارث الطبيعية بحلول عام

.2027
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

إدراك أزمة المياه العالمية «2 من 2»عنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

إدراك أزمة المياه العالمية «2 من 2»

كوينتين جرافتون / جويتا جوبتا / أرومار ريفي
يضاعف تغير البيئة والمناخ التحديات التي تواجه أزمة المياه العالمية. إذ يزيد االحترار العالمي من
الطلب على المياه، نظرا إلى ارتفاع درجات الحرارة، ولزيادة االحتياجات من المياه الالزمة إلنتاج الغذاء
بسبب انخفاض رطوبة الهواء النسبية. وبحلول 2070، سيشهد ثلثا مساحة اليابسة في العالم
انخفاضا في تخزين المياه األرضية، ويمكن أن تتضاعف مساحة األرض المعرضة للجفاف الهيدرولوجي
الشديد إلى أكثر من 8 في المائة. ومن المتوقع أن تعاني جنوب غرب أمريكا الجنوبية وأوروبا
المتوسطية وشمال إفريقيا ظروف جفاف قاسية غير مسبوقة بحلول 2050، ويجب أن يمثل مؤتمر
األمم المتحدة للمياه لـ2023 المقرر عقده في آذار (مارس)، وهو أول تجمع من نوعه منذ ما يقرب
من نصف قرن، نقطة تحول في عالقتنا بالمياه ودورة المياه. إذ فقط من خالل إعادة النظر بصورة
جذرية في عالقتنا بالمياه، وإعادة تقييم استخداماتها العديدة، والتعامل معها على أنها مصلحة

عامة محلية وعالمية، يمكننا تحقيق مستقبل آمن وعادل.

وبصفتنا الخبراء الرئيسين في اللجنة العالمية القتصادات المياه، نرى ثالثة مجاالت تتطلب التغيير.
أوال، يجب أن ننظر في دورة المياه بأكملها وتحديد العالقة بينها وبين التنوع البيولوجي، والمناخ،
ورفاهية اإلنسان، وصحة النظام اإليكولوجي ـ وهي كلها عوامل رئيسة في االزدهار االجتماعي
واالقتصادي والبيئي. وهذا يعني "رسم صورة مكتملة" وتعزيز العالقات المرنة بين المياه والغذاء،

والمياه والطاقة، والمياه والبيئة.

ثانيا، يجب أن تتخذ التدابير الالزمة بشأن المياه ودورة المياه باعتبارهما سلعا مشتركة عالمية. إذ
يستدعي االنتشار المستمر ألزمات المياه إطارا اقتصاديا جديدا يعتمد على نهج النظم فيما يتعلق
بدورة المياه والمجتمعات واالقتصادات. ويجب أن نطور فهما أفضل "للعقوبات" القائمة "بما في
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ذلك حقوق الملكية والمعاهدات الثنائية والفساد" والتحديات الهيكلية األخرى التي تعيق إعادة
تخصيص المياه للمصلحة العامة.

وفضال عن ذلك، هناك حاجة إلى إطار شامل متعدد التخصصات -مع مجموعة من األدوات
والمقاييس الجديدة- إلدارة المخاطر النظامية المرتبطة بدورة المياه، وبما يطرأ عليها من تغيرات
بسبب البشر. يجب أن تبدأ عملية وضع هذا اإلطار باالعتراف بالدور المركزي للمياه في الدفع قدما

بالتغيير االقتصادي، واالجتماعي، والثقافي، والبيئي.

ختاما، يجب أن نشرك الجميع في عملية صنع القرار -بدءا من المجتمعات المهمشة- من أجل تطوير
استراتيجيات جديدة لتقييم المياه على نحو صحيح. وعندما ال تحظى الطبيعة والمياه العذبة بالتقدير
في السوق، فإننا نظل ندفع ثمن سوء استخدامها، الذي يزداد إلى حد كبير عندما نتجاوز حدود

الكواكب.

ويوفر مؤتمر األمم المتحدة للمياه لـ2023 فرصة فريدة للعالم حتى يستجيب بفاعلية لقضية مهمة
جدا لكنها مهملة. وفي مواجهة أزمة المياه العالمية، يمكننا إما الشروع في مسار مستدام وعادل
وإما االستمرار في العمل كالمعتاد. ويتطلب بقاء الحضارة اإلنسانية بمعناها الذي نعرفه أن نقوم

باالختيار الصحيح.

خاص بـ «االقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2023.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

زوال 78 مليون هكتار غابات في 20 عاماعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

زوال 78 مليون هكتار غابات في 20 عاما

وكاالت - بكين
أطلقت دراسة أجراها فريق من علماء الـبيئة من الجامعة الجنوبية للعلوم والـتكنولـوجيا الـصينية
تحذيرا حول تقلص مساحة غابات الجبال 7 % خالل السنوات الـ 20 األخيرة، أي بما يزيد على مساحة
ألمانيا أو فرنسا، أو ما يعادل 78 مليون هكتار. وأضافت الـدراسة أن نحو 42 % من هذه الخسائر
ناتجة عن قطع األشجار و 29 % عن حرائق الغابات. أما نحو 10 % أو 15 %، فتتضرر بفعل أشكال

مختلفة من النشاط البشري المتعلق بالزراعة.
 

وذكرت الـدراسة المنشورة في مجلة One Earth العلمية، أن سرعة تراجع مساحات الـغابات ازدادت
في األعوام األخيرة الماضية بمقدار 2.7 مرة. ووجدت الـدراسة أن غابات الجبال في آسيا كانت أكثر
تراجعا من المناطق األخرى، حيث سجلـت نحو نصف الخسائر، وكذلك غابات الجبال بأوروبا التي

تقلصت بنفس القدر تقريبا.
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الملف الصحفي لتاريخ 04-09-1444

ُينذر بحوادث على الطريق الدولي.. "سوق المواشي بالوسقة" عرقلة للحركة المروريةعنوان الخبر

الشكاوى و الردودتصنيف الخبر04-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

ُينذر بحوادث على الطريق الدولي.. "سوق المواشي بالوسقة" عرقلة للحركة
المرورية

مركبات تتوقف وسط الطريق لتلقف الشريطية لها ومطالبات
ك الجهات المختّصة بتحرُّ

محمد طيران
يشكل سوق األربعاء للمواشي بالوسقة- 35 كيلو مترًا جنوبي الليث، خطرا كبيرًا على المارة

والمسافرين بطريق الساحل الدولي.
 

ورصدت "سبق"، صباح األربعاء الماضي، توقف عدٍد من المركبات المحّملة بالمواشي في بعض
مسارات الطريق؛ ما تسّبب في عرقلة حركة السير وشل الحركة المرورية، وهو األمر الذي يجبر
المسافرين على االنحراف يسارًا، وينذر بوقوع حوادث مرورية كالتي وقعت في أوقاٍت سابقة، بحسب

عدٍد من المواطنين.
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وطالب مرتادو الطريق الدولي، الجهات المختصة بالوسقة، باتخاذ ما من شأنه الحد من ظاهرة
توقف بعض المركبات وسط الطريق بعد قيام بعض شريطية المواشي بتلقيها، والذين يسيرون هم

اآلخرون وسط الطريق؛ ما قد يعّرضهم لخطر الدهس -ال سمح الله.
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