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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

"البيئة": صادرات التمور تتخطى (1,28) مليار ريال.. وإقباٌل كبير في األسواق خالل شهر رمضانعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

41تكرار الرصدالعددالكاتب

 "البيئة": صادرات التمور تتخطى (1,28) مليار ريال.. وإقباٌل كبير
في األسواق خالل شهر رمضان

الرياض - واس
ُتعدُّ التمور الفاكهة األساسية والمفّضلة لدي األسر السعودية والمقيمين بالمملكة خالل شهر
رمضان، إذ ال تخلو موائدهم من وجود التمر؛لما يحمله من قيمة غذائية عالية؛والحتوائه على عناصر

رئيسة يحتاجها الجسم، خاصة بعد الصيام لساعات طويلة.
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وتشهد أسواق المملكة خالل أيام الشهر الفضيل، إقباًال كبيًرا ومتزايًدا على شراء التمور، وسط
لة لديهم على مائدة وفرة ملحوظة لجميع أنواعه، حيث يتسابق الجميع على شراء أبرز األنواع المفضَّ
اإلفطار، مثل العجوة، العنبرة، الصفاوي، البرحي، الصقعي، الخضري، السكري، الزهدي، المجدول،

الخالص، الحلوة، المكتومي، وغيرها من األصناف.

وُتولي المملكة قطاع النخيل والتمور اهتماًما كبيًرا من خالل العمل على تطويره واستدامته، ورفع
ا فاقت نسبته (125%) وتجاوزت كميات إسهامه في الناتج المحلي، حيث حققت التمور اكتفاًء ذاتي�
ا؛ مما أسهم في ارتفاع صادرات التمور السعودية بنسبة (%5.4) في إنتاجه (1.54) مليون طن سنوي�
عام 2022م مقارنة بالعام السابق له، حيث وصلت إلى مليار و280 مليون ريال، وانتشرت التمور
السعودية في العديد من األسواق العالمية، وبلغ عدد الدول المستوردة لها (116) دولة حول العالم،

تستورد أكثر من (300) صنًفا من أجود أنواع التمور السعودية.

وتحتضن المملكة أكثر من (33) مليون نخلة، وما يزيد على (123) ألف حيازة زراعية تتوزع في (13)
منطقة من مناطق المملكة، ويسهم قطاع النخيل والتمور في كثير من الصناعات التحويلية
المهمة، مثل األغذية واألعالف، باإلضافة إلى المنتجات الطبية والتجميلية، وصناعات مواد البناء

ا. وغيرها، وتمثل الصناعات التحويلية للنخيل والتمور إحدى أهم الصناعات عالمي�

ويرتبط تناول التمر في شهر رمضان بقيم دينية متوارثة،حيث يحرص المسلمون بعد صيام يومهم
على استهالل اإلفطار بتناول التمر، عمًال بسنة نبينا الكريم، إذ يقول: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على
تمٍر، إنه بركة"، وفي حديٍث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إن النبي - صلى الله عليه

وسلم- كان إذا أفطر بدأ بالتمر".

د الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية، وينصح خبراء التغذية بأهمية تناول التمر عند اإلفطار؛ ألنه يزوِّ
فهو يحتوي على السكريات الطبيعية، مثل السكروز، الجلوكوز، والفركتوز، باإلضافة إلى األحماض
والبروتينات والفيتامينات مثل فيتامين (أ، ب، ج، هـ)، كما يتميز التمر بأنه سريع الهضم وسهل
االمتصاص، وهو غني بالمعادن المغذية، مثل البوتاسيوم، الكبريت، الفوسفور، الحديد، الصوديوم،
الزنك والمغنيسيوم، ويعمل التمر على خفض نسبة الكولسترول بالدم، إضافة إلى أنه مقوٍّ للكبد

ب الشرايين. ويقتل الجراثيم، كما أن تناوله يقي من تصلُّ
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

“البيئة” تطرح فرصة استثمارية إلنشاء عيادة بيطرية متكاملةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

 “البيئة” تطرح فرصة استثمارية إلنشاء عيادة بيطرية متكاملة

صراحة – الرياض :
اعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرصة استثمارية في محافظة قلوة بمنطقة الباحة؛

بهدف إنشاء عيادة بيطرية متكاملة، دعًما لقطاع الثروة الحيوانية و رفع كفاءته اإلنتاجية.
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

"البيئة" بحائل تطلُق حملًة توعويًة للحد من هدر الغذاءعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

6تكرار الرصدالعددالكاتب

"البيئة" بحائل تطلُق حملًة توعويًة للحد من هدر الغذاء

حائل - واس
أطلق فرع وزراة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل - اليوم - حملة توعوية؛لرفع مستوى الوعي
لدى المجتمع حول مفهوم هدر وفقد الغذاء، وتوعيتهم بضرورة حفظ النعمة ،وتعزيز الممارسات

ي الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي. السليمة لالستهالك،والتحفيز على تبنِّ

وتستهدف الحملة توزيع وجبات إفطار صائم بمشاركة جمعية حفظ النعمة بمنطقة حائل ، وعدٍد من
القطاعات الخاصة؛للمحافظة على مكونات االقتصاد الوطني.
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2438441
https://garbnews.net/news/s/221438
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https://www.noonews.com/?p=367843
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

نصيحة لمزارعي الرياض: هذا هو الموعد المناسب لزراعة "القرعيات"عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

نصيحة لمزارعي الرياض: هذا هو الموعد المناسب لزراعة "القرعيات"

"اإلرشاد الزراعي": للحصول على أفضل إنتاج ممكن خالل
الموسم

سبق
نصح اإلرشاد الزراعي، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، المزارعين في منطقة الرياض، بزراعة
القرعيات (البطيخ - الشمام - الخيار - الكوسة - القرع العسلي) خالل شهر مارس حتى نهاية شهر
أبريل؛ للحصول على أفضل إنتاج ممكن. وفي سياٍق ذي صلة قال "اإلرشاد الزراعي"، اليوم، إن
"االستعانة بخدمات العمالة الزراعية المؤقتة تحل كثيرًا من المشكالت التي تعانيها لخدمة

محاصيلك طوال الموسم الزراعي من الزراعة حتى الحصاد".
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https://sabq.org/saudia/yv3wuw20w2
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https://majlis-news.com/779688/
https://ksa-wats.com/606394


الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

بالكفاية تبقى وتدومعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددياسمين المحمدالكاتب

بالكفاية تبقى وتدوم

ياسمين المحمد
أنعم الله علينا بِنَعم كثيرة، ال ُتعدُّ وال ُتحصى، وأكرمنا بالعديد من المزايا التي ال نكاد نذكرها أو
نستشعر قيمتها؛ ألننا اعتدنا عليها، ونظن أنها دائمة ولن تزول، وما إن نمرُّ بموقف نشعر فيه
باحتمال زوالها حتى يداهمنا الخوف؛ ألن اإلنسان كما قال تعالى {خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا}؛
لذلك عندما يصاب بمرض، ويفقد صحته، أو ماله، أو أحد أحبابه.. يدرك مدى تأثير النعمة التي كانت

لديه.
 

تلك النعم ليست بالضرورة أن تكون مادية أو قصوًرا فاخرة، وسيارات فارهة، أو أرصدة بالماليين في
البنوك.. فالبصر نعمة ال تدانيها كل كنوز الدنيا ومغرياتها؛ ألن َمن فقد هذه الحاسة األساسية ال
يستطيع أن يرى جمال ما حوله. كذلك فإن امتالك اإلنسان منزًال يؤويه، وإن كان كوًخا، هو سبب
كاٍف لإلحساس باألمان.. وكوب الماء البارد نعمة، وصحن الطعام الدافئ نعمة، وكذلك العائلة

المحبة، واألصدقاء الداعمون.
 

ومن أكبر النعم الدنيوية التي يمتلكها اإلنسان الصحة؛ فكم من غني يملك أمواًال طائلة، ال يدري
ماذا يفعل بها؛ لعدم قدرته على التمتع بها؛ لذلك قال أحد الحكماء "إن الصحة تاج على رؤوس

األصحاء، ال يراه إال المرضى".
 

هذه النعم الكثيرة التي تحيط بنا تستلزم شكر الله عليها؛ ألنها بذلك تدوم، وبالجحود والنكران تزول.
 

ا لنستشعر ما أكرمنا به خالقنا العظيم؛ لنشكره عليه، فإذا ما فعلينا أن نخصص ولو دقيقة يومي�
فعلنا ذلك فإننا لن نتبرم، ولن نتضايق عندما نفقد إحدى تلك النعم؛ ألن لدينا غيرها، وسندرك حينها
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https://sabq.org/articles/r014scjx4l


أن ربنا الكريم منحنا إياها إكراًما لنا، ليس ألننا نستحقها، ولكن ألنه كريم وجواد.
 

ومع أهمية تلك النعم في حياتنا إال أن البعض منا ال يتعامل معها بالصورة التي تجسد شكرها..
فالعقل الذي هو أكبر وأعظم النعم يلجأ البعض لتعاطي المخدرات والمسكرات التي تهدده!

 
ومن المؤسف ونحن في شهر رمضان أن نشاهد ما يحدث من تبذير وإسراف، يؤكد أننا نبتعد عن
روحانية الشهر الفضيل؛ إذ نتعامل معه وكأنه موسم للتخمة واألكل، وليس للعبادة وتحصيل

الحسنات!!
 

فمن حكمة مشروعية الصوم أن نتأمل ِنَعم الله لنشكره عليها.
 

خالل األيام الماضية اطلعُت على تقرير، أصدره البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء،
ا، عبارة عن بقايا أوضح أن السعودية تتصدر دول العالم في هدر الغذاء بمقدار 40 مليار ريال سنوي�
طعام صالحة لالستهالك، ُترمى في مكبات النفايات؛ بسبب اإلسراف في إعداد كميات من الطعام،

تزيد على الحاجة الفعلية.
 

ومن المحزن أن هذه الممارسة التي تتنافى مع قواعد اإلسالم تزداد بصورة واضحة في شهر رمضان
ا بأصناف متعددة من المأكوالت والمشروبات، يكون مصير غالبيتها الكريم؛ فموائدنا تمتلئ يومي�
في نهاية اليوم صناديق النفايات؛ لذلك ما أحوجنا إلى أن نتذكر نعم الله علينا، وأن نتوقف عن تلك
العادة الضارة، ونراجع أنفسنا، ونحمد الله تعالى على ما وهبنا إياه، مع األخذ في االعتبار أن
مسؤوليتنا ال تقتصر على مجرد تصرفاتنا، بل نحن مسؤولون عن أبنائنا، وتعويدهم على األخالق
الفاضلة، وأن نكون قدوات صالحة لهم؛ ألنهم يتأثرون بما يرونه في منازلهم، ويحتفظون بما

تعلموه من والديهم.
 

وأخص أخواتي ربات البيوت بالقول إن رمضان هو موسم للخير والطاعات، وليس لألكل وملء
البطون، بل إن الله جعله فرصة لنا كي نتذكر من خالل الجوع والعطش إخواننا المحتاجين الذين ال
يجدون طيلة العام ما يسد رمقهم ويكفي حاجتهم، ومن َثمَّ التفاعل معهم ومساعدتهم صونا

للنعمة، وحفًظا لها من الزوال.
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

الزراعة الذهب األخضرعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددسلطان السلطان الدليويالكاتب

الزراعة الذهب األخضر
 

بقلم / سلطان السلطان الدليوي / مكة المكرمة  
بينما كنت في احد الرحالت بالطائرة الحد المدن أبهرت بسمعة تلك المدينة العطره وهي تستحق
بالتأكيد ذلك في حين أحبطت حين شاهدت مناظر التصحر يغطي هذه المدينة الحالمة وهذه المدينة

العريقه ما جعلني اكرس كل جهدي ووقتي في مجال الزراعة ومكافحة التصحر.
 

َئَها لَبْذِر الَحب فكلمة زراعة هي مصدر الفعل «َزَرَع» الَحب زْرًعا أي َبَذرُه ، وحَرَث اَألْرَض للزراعة أي هيَّ
ولم يخطئ من قال (ان الزراعة تسد الجوع والصناعة تغطي االحتياجات) هذه االريحية في الطرح
والمقارنه تجعلنا ندرك أهمية االستزراع واهمية نشر ثقافة (فلنغرسها) فهذا االمر النبوي الكريم حثنا
فيه على الزراعة واالستزراع حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم (اذا قامت القيامة وفي يد

احدكم فسيله فليغرسها ).
 

االمر الذ ي جعل الزراعة مرتبطة بالبقاء ما جعل دولتنا رعاها الله تضاعف االهتمام بمجال الزراعة
لتكون رافدا لرؤية 2030 ولتكون احد روافد اعمار األرض حيث ان الزراعة تسهم في تلطيف األجواء
واالستقرار النفسي إضافة الى انها من اهم الموارد الطبيعية لألمن الغذائي وتعد الضلع األبرز في

خطط مكافحة التصحر.
 
 

وتوجه الدولة رعاها نحو افق (السعودية الخضراء) جعل هذا الجانب ضرورة وليس ترفا االمر الذي
يجعلنا ككتاب وصحفيين ننشر التوعية المجتمعية من خالل نشر ثقافة الغرس المنزلية لتنطلق الى
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ابعد من ذلك من خالل االستزادة في نشر المسطحات الخضراء الفردية ثم المجتمعية لتحقيق اهداف
السعودية الخضراء التي هي محور اهتمامات قيادتنا حفظها الله.

 
فاالستزراع ضرورة وليس ترفا كما اسلفت سابقا خاصة ان أدوات االستزراع غير مكلفه ماديا وفي
أحيان غير مكلفه مائيا إذا ما توفرت مقومات الري السليمة او نظام التنقيط االقتصادي لتكون

رافدا من روافد مكافحة التصحر التي تقض مضاجع الجميع.
 

لهذا شمر عن ساعديك عزيزي القارئ وابدأ بنفسك فما الذي يمنع ان نزرع شتله او نبذر بذره في فناء
المنزل او االستراحة لتروى وتكبر وتثمر وتصبح شجره ويأكل منها األبناء كما اكلنا نحن من غرس

اإلباء واالجداد.
 

خاتمة.
أينما وجدت الشجرة وجدت الحياه.

sultan1419@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ايميل
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

األمن المائي ..عنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

األمن المائي

 
 

رغم البيئة الصحراوية التي تغلب على معظم جغرافيا المملكة، وعدم وجود أنهار أو مياه سطحية
دائمة، وانخفاض معدالت األمطار، إال أن قطاع المياه وبتوجيهات ودعم من القيادة الرشيدة،
حفظها الله، يشهد خطوات متقدمة لتعزيز األمن المائي واستدامته واالستفادة القصوى من
الموارد المائية المتاحة، مع إعداد وتنفيذ برامج وضوابط لترشيد االستهالك والمحافظة على المياه
الجوفية، وما تحقق من إنجازات كبيرة، وخطوات الدفع لبرامج اإلستراتيجية الوطنية للمياه 2030،
لضمان استمرارية الجودة والكفاءة في هذا القطاع الحيوي، بتوفير مياه شرب آمنة وميسورة

التكلفة.
 

من هنا تأتي أهمية الرؤية االستراتيجية للقطاع في ضمان الوصول المستمّر إلى كميات كافية من
المياه المؤمنة في الحاالت العادية وفي حاالت الطوارئ، والمحافظة على الموارد المتاحة وتحسين
استخدامها مع المحافظة على البيئة، والبحث والتطوير وبناء القدرات، وكفاءة سلسلة التوريد،
كذلك اللوائح التنظيمية المتقدمة لخدمات المياه، والتوجه نحو المزيد من االستثمار، ما أعطى
قوة دفع كبيرة في مجال تحلية المياه التي تسجل فيها المملكة موقع الريادة بال منازع، في إطار

االستراتيجية الشاملة لألمن المائي في المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

المياه .. استثمارات شحيحةعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددكلمة االقتصاديةالكاتب

المياه .. استثمارات شحيحة
 
 

كلمة االقتصادية
تغطي المياه أكثر من 70 في المائة من مساحة األرض، لكن هذا ال يعني بأن مياه الشرب متوافرة
بكثرة. إذ فقط 2.5 في المائة من المياه على سطح األرض صالحة للشرب، وهو أمر مثير للقلق
والخوف. وعندما نتحدث عن موارد العالم المحدودة للمياه فإن العذبة منها تشكل 3 في المائة
فقط من المياه على األرض. وتشكل المناطق الجليدية واألنهار المتجمدة أغلب مصادر المياه

العذبة، ما يجعل ما هو متاح أقل من 1 في المائة وهو ما يمكن استخدامه للشرب والزراعة.
 

ومع زيادة عدد سكان األرض، أصبح العالم في حاجة إلى مزيد من مصادر المياه للزراعة وإطعام
الماليين حول العالم، ما زاد من صعوبة األزمة، هو تزايد تلوث كميات المياه المتاحة للبشر سواء عن
طريق األسمدة أو التلوث الصناعي أو حتى اإلفراط في استخدام المياه، ويتسبب في انخفاض مياه
الخزانات الجوفية في المدن المكتظة. وهذه األمور قد تدفع البشر في نهاية المطاف إلى الحروب
للحصول على المياه الصالحة للشرب التي يبدو أنها آخذة في التناقص. حتى إذا تم التعاطي مع
ظروف الطقس والطبيعة السيئة الناجمة عن ظاهرة التغير البيئي والمناخي، فإن الوضع ال يزال

مخيفا.
 

ومن هنا فإن أزمة المياه التي يمر بها العالم ليست جديدة، بل ظهرت عمليا في مطلع ثمانيات
القرن الماضي، مع تراجع مصادر المياه الصالحة للشرب في مختلف المناطق حول العالم، إضافة إلى
التغييرات المناخية الخارجة عن السيطرة، إلى جانب عوامل كثيرة أخرى. لكن هذه األزمة تتفاقم بقوة
منذ أعوام، مع تواضع مستوى االستثمارات التي تضخ في هذا القطاع الحيوي، ما دفع المختصين
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إلى التأكيد بأن الوضع الحالي لإلمدادات المائية يتطلب مضاعفة االستثمار بشكل مستمر ووتيرة
منتظمة.

 
وهذه النقطة ركزت عليها الجهات الدولية ذات االختصاص، وعلى رأسها األمم المتحدة، التي طرحت
سلسلة متعددة من البرامج اإلنمائية في العقد األخير من القرن الماضي، بما فيها تلك التي تتعلق
بإيصال مياه الشرب إلى مناطق التصحر، وتوفير شبكات مقبولة للصرف الصحي في دول ال تزال

تعاني األمراض الوبائية اآلتية من المجاري المفتوحة.
 

التحذير الجديد من مغبة تفاقم شح المياه حول العالم، أتى في مؤتمر دولي عن المياه يعقد ألول
مرة منذ أكثر من نصف قرن، وهذا يعني أن مسألة المياه لم تأخذ االهتمام المطلوب طوال الفترة
المشار إليها، رغم المخاطر الناجمة عنها، بما في ذلك إمكانية نشوب الخالفات بين الدول بل حتى
الحروب بسببها. السؤال األهم المطروح دائما هو لماذا هذه األزمة الخطيرة؟ هناك عوامل كثيرة
لها، من بينها ارتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني، التطور الزراعي المدفوع بطلبات السوق المحلية
والعالمية، تعرض بعض مصادر المياه للتلوث، وتراجع عمليات استخراج المياه الجوفية. وهناك
عوامل أخرى، بما في ذلك نقص السياسات اإلرشادية في استهالك المياه بعدد كبير من الدول.

وهذه النقطة مهمة جدا، حتى في الدول التي ال تعاني نقص الماء عموما.
 

تشير الدراسات الحديثة إلى أن ما ال يقل عن 1.2 نسمة حول العالم، يعيشون في مناطق تعاني شح
المياه، إضافة إلى أن هؤالء يعانون ندرة لنقص االستثمارات، مع تراجع القدرات البشرية. وهذا العدد
من البشر كبير للغاية، وهو في ازدياد خصوصا في مناطق لم تشهد أي تطورات تنموية على صعيد

المياه.
 

فرغم أن المياه تغطي 70 في المائة من مساحة األرض، فليس على هذا الكوكب سوى 2.5 في
المائة منها صالحة للشرب. وهذا يعني أنه ال بد من تفعيل البرامج وإطالق مشاريع جديدة، للحد من
توسع نطاق الشح المائي. وهذا األمر يتطلب بالطبع تعاونا دوليا واستثمارات كبيرة، ستكون لها
عوائد حياتية يحتاج إليها العالم بالطبع، إضافة إلى عوائد مالية إذا ما كانت تستند إلى أسس علمية

وعملية.
 

وفق التقرير المهم الذي وضع أمام المؤتمر العالمي للمياه، فإذا لم يتم اتخاذ اإلجراءات المحورية
السريعة لمعالجة هذه المشكلة المتصاعدة، فإن ما بين 40 و50 في المائة من سكان العالم
سيعانون نقص خدمات الصرف الصحي، وسيعاني نحو 20 إلى 25 في المائة شح المياه الصالحة

للشرب.
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وهذه النسبة خطيرة بالفعل، وستكون أخطر، إذا ما أضفنا إليها األعباء اآلتية من الزيادة المتواصلة
في أعداد البشرية على مدار الدقيقة وليس الساعة.

 
من هنا، ترتفع أصوات أجراس اإلنذار من قبل الجهات المختصة، التي تعتقد أن الوقت يشكل العامل
األهم اآلن لمواجهة تبعات المشكالت التي تواجه اإلمدادات المائية، فضال عن خدمات الصرف

الصحي المرتبطة بها.
 

فهذه األخيرة بحد ذاتها تعد قضية بيئية صحية اجتماعية متفاقمة في مناطق واسعة حول العالم،
خصوصا في الدول الفقيرة التي توصف باألشد فقرا. الهدف اآلن لدى الجهات الدولية المعنية، هو
تفعيل حراك كان موجودا حقا، عبر تعاون دولي، واألهم من خالل االلتزامات الحقيقية لألطراف

المعنية المتأثرة والمؤثرة في هذا المجال الحيوي.
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

ا من الحليب تغذي أسواق المملكةعنوان الخبر أكثر من 7 ماليين لتر يومي�

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

22تكرار الرصدالعددالكاتب

ا من الحليب تغذي أسواق المملكة  أكثر من 7 ماليين لتر يومي�
 

الرياض -واس
إعداد : ماجد الحربي

يزداد طلب المستهلكين على منتجات الحليب مع دخول شهر رمضان المبارك، نظًرا للقيمة الغذائية
العالية التي يحتوي عليها، إضافة إلى استخدامه في تحضير العديد من الموائد الرمضانية.

وتمكنت المملكة العربية السعودية في أقل من نصف قرن من االكتفاء الذاتي في منتجات األلبان
ومشتقاته بنسبة بلغت 120% وأصبحت في مصاف الدول المصّدرة على مستوى الشرق األوسط
والعالم، نتيجة التوازن في الخطط والسياسات التنموية خاصة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.

ويتصدر قائمة منتجات األمن الغذائي الوطني قطاع األلبان من حيث القيمة الغذائية، والقيمة
عات األلبان الزراعية والصناعية بفضل خبرتها في المضافة في الناتج المحلي، فضًال عن إسهام مجمَّ
ة في هذه الصناعة الحيوية واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والعمل على تنمية توطين التقنيَّ

القدرات والمهارات.

وتواصل شركات األلبان الوطنية عملها في تأمين واستدامة األمن الغذائي، مما مكن المملكة من
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تحقيق االكتفاء الذاتي من األلبان الطازجة من خالل إستراتيجية ثابتة تعتمد في المقام األول على
التميز في مستوى جودة المنتجات.

واستناًدا آلخر اإلحصائيات للجنة الوطنية لمنتجي األلبان في اتحاد الغرف السعودية فإن حجم
االستهالك يزداد خالل شهر رمضان المبارك بنسبة 15%، حيث بلغ إنتاج الحليب في المملكة أكثر من
7 ماليين لتر يوميا، يتم من خاللها تعبئة أكثر من 18 مليون عبوة يومًيا، وأكثر من 10 آالف شاحنة

تنقل وتوزع المنتجات بشكل يومي، فيما بلغ عدد متاجر بيع التجزئة التي تستقبل المنتجات بشكل
يومي 38 ألف متجر، وبلغ عدد السعوديين العاملين 10500 في شركات األلبان الطازجة، و أكثر من 7

مليارات ريال مساهمة في المحتوى المحلي .

وتعمل شركات األلبان في المملكة على نموذج السلسلة اإلنتاجية المتكاملة (من المادة الخام
وحتى المنتج النهائي)، وهو نموذج ال يطبق إال في عدد محدود جدا من دول العالم.

وتشمل عمليات هذه الشركات جلب أفضل سالالت األبقار المنتجة للحليب، مما يضمن اإلنتاجية
العالية والجودة المتكاملة، وتأمين استيراد أفضل وأجود أنواع األعالف الخضراء والحبوب من عدة
مصادر دولية موثوقة، وتطبيق برامج محكمة لألمن الحيوي للمحافظة على سالمة وصحة القطيع،
باإلضافة إلى إنشاء وتطوير أحدث خطوط التصنيع واإلنتاج والعمل على تطبيق أحدث التقنيات

للوصول إلى أعلى إنتاجية وجودة.

كما تطبق شركات األلبان أعلى المواصفات والمعايير واالشتراطات الغذائية والصحية والبيئية
المطبقة عالميًا في مجال الجودة وبيئة العمل في المصانع والمنتجات.

وفي ضوء اتساع الرقعة الجغرافية للمملكة واختالف الظروف المناخية تطبق شركات األلبان
الطازجة إجراءات رقابة صارمة في مراحل حفظ وتخزين ونقل وتوزيع األلبان الطازجة من خالل ربط
جميع مواقع ومراكز التوزيع، وسيارات التوزيع المبردة، وثالجات العرض في منافذ البيع، بنظام
إلكتروني معلوماتي إلى جانب توطين العديد من الوظائف بالكوادر الوطنية وتطوير وطرح منتجات

جديدة لتأمين غذاء صحي وآمن تلبي حاجة وأذواق المستهلكين.

كما عملت تلك الشركات على تنفيذ رؤية السعودية 2030 أيًضا فيما يخص التوطين في عالم
صناعة الغذاء نظًرا لكونه إحدى ركائز األمن الغذائي؛ واالستفادة من المعاهد التدريبية والفنية
كمعهد الصناعات الغذائية الذي نجح على مدار السنوات الماضية من تأهيل الكادر الوطني داخل

سوق العمل للحصول على منتج غذائي وطني بأيد سعودية.
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

إعادة تدوير أكثر من 16 مليون طن من مواد البناء والهدم في 2022عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

16تكرار الرصدالعددالكاتب

إعادة تدوير أكثر من 16 مليون طن من مواد البناء والهدم في
2022

سبق
كشفت الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير "سرك" المملوكة بالكامل لصندوق
االستثمارات أنها أعادت تدوير 16 مليون طن من مواد البناء والهدم خالل العام الماضي 2022،
وذلك من خالل ذراعها االستثماري شركة أكام لتدوير المواد للخدمات البيئية المتخصصة في حلول

إدارة مواد الهدم والبناء.
 

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "أكام" عبد الرحمن المانع، أن الشركة قامت بمعالجة أكثر من
مليوني طن من مواد الهدم والبناء وإعادتها للسوق المحلي، مؤكدًا أن "أكام" حققت أرقامًا
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قياسية.
 

وقال: "إن "أكام" دشنت مبادرة صناعة البلوك اإلسمنتي األخضر، وذلك من خالل إعادة تدوير بقايا
الخرسانة الجاهزة واالستفادة منها وضخها لمصانع البلوك اإلسمنتي لتحقيق مفهوم االقتصاد
الدائري و تخفيف الرمي العشوائي للخرسانة، مشيرًا إلى أنه تم رصد ميزانية رأسمالية بلغت 160

مليون ريال للتوسع في العمليات التشغيلية والمعالجة ورفع الكفاءة و قيادة القطاع.
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

انتظام 750 متدربًا ومتدربة بالمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في رابغعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

8تكرار الرصدالعددالكاتب

انتظام 750 متدربًا ومتدربة بالمعهد العالي لتقنيات المياه
والكهرباء في رابغ

 

جدة - واس
انتظم مايقارب من 750 متدربًا ومتدربة بالمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في رابغ لمواصلة
مسيرتهم التدريبية. ويعمل المعهد على تدريب متدربيه عبر برنامج التوظيف المبتديء بالتدريب،
حيث إن جميع متدربيه موظفين حاليًا في مجاالت : الطاقة المتجددة ، والصيانة الميكانيكية
والكهربائية واللحام والصحة والسالمة المهنية، باإلضافة إلى عمليات التشغيل وتحلية المياه
بتقنية التناضح العكسي، ومجاالت تشغيل محركات الديزل، معالجة مياه الصرف الصحي وأخيرًا اآلالت

الدقيقة والتحكم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمعهد المهندس طارق الشمراني، أن المعهد هو أحد معاهد الشراكات
اإلستراتيجية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع شركة "أكوا باور" الرائدة في
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https://sau4i.com/?p=159121&feed_id=136014&_unique_id=64204b62159d0


مجال الطاقة والمياه، مضيفًا أن المعهد وفق هذه الشراكة يواصل تحقيق أهدافه التي يعمل عليها
نوعيًا وكميًا محققًا أقصى ما يحتاجه أبناء الوطن من الجنسين من التأهيل والتدريب لإلسهام في

تحقيق التنمية المستدامة في المجاالت الصناعية المختلفة.

وأشار إلى أن المعهد يحظى بشراكة إستراتيجية وفق عالقة تكاملية تضم المعهد والتدريب التقني
وشركة أكوا باور وصندوق تنمية الموارد البشرية، بإشراف المركز الوطني للشراكات اإلستراتيجية،
حيث تتبنى هذه الشراكة تأكيد رؤية المعهد نحو تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في
المجاالت التقنية والمهنية وفًقا لمتطلبات الرؤية 2030، التي تستهدف استقطاب المخرجات

األفضل والمتميزة وصوًال إلى "توطين" الوظائف.

يذكر أن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في رابع، يعمل حاليًا على تأهيل قرابة 750 متدربًا
ومتدربة تلبية الحتياج الشركات الكبرى في المنطقة من األيدي الوطنية العاملة في تخصصات :
تقنية الصيانة الميكانيكية،تقنية الصيانة الكهربائية، تقنية اللحام ،الصحة والسالمة المهنية، تقنية
عمليات التشغيل ، تقنية الطاقة متجددة ، تقنية القياسات والتحكم، تقنية تحلية المياه بتقنية

التناضح العكسي، تقنية تشغيل محركات الديزل، تقنية معالجة مياه الصرف الصحي.
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

أمير الشرقية يستقبل المشرف على بطولة الصقور بالدمامعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

تنافس فيها مشاركون من المملكة والخليج
أمير الشرقية يستقبل المشرف على بطولة الصقور بالدمام

 
سبق

استقبل األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان اإلمارة، اليوم
األحد، المشرف العام على "بطولة الدمام للصقور" معاذ عبدالله أبابطين. وقّدم "أبابطين" تقريًرا
لألمير سعود عن بطولة الصقور، والتي تنافس فيها 530 صقًرا، موزعة على عدة فئات، وشارك فيها

عدد من المهتمين برياضة الصقور من المملكة والخليج وأقيمت في الدمام.
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

جمعيتا البيئة السعودية وأصدقاء البيئة اإلمارتية تطلقان فعاليات "يوم األرض"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

 جمعيتا البيئة السعودية وأصدقاء البيئة اإلمارتية تطلقان
فعاليات "يوم األرض"

جدة - واس
أقامت جمعيتا البيئة السعودية وأصدقاء البيئة اإلمارياتية - أمس - فعاليات يوم األرض تحت شعار
"ساعة التغيير" تزامًنا مع يوم األرض الذي تحتفي به دول العالم، بمشاركة رؤساء مجلس جمعيات

البيئة بمجلس التعاون الخليجي.

وتصب "ساعة األرض" في ترشيد استهالك الطاقة لمواجهة ظاهرة االحتباس الحراري، وتقديم ذلك
كرسالة قوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية لألجيال القادمة، ودعوة األفراد والمؤسسات
للمشاركة بتخفيض استهالك الطاقة، بمشاركة أكثر من 180 دولة، توجيًها للعالم لحماية الطبيعة

وضمان الصحة والسالمة وازدهار األرض.

وشملت الفعاليات برامج توعوية وكلمات توجيهية "افتراضية" ومقاطع "فيديوهات" إلى جانب
مشاركة طالب وطالبات المدارس من أجل إيصال مفهوم ساعة األرض لهم.

ويهدف يوم األرض إلى رفع الوعي بخطر التغير المناخي، وذلك من خالل تنقيذ الحمالت والمبادرات
التوعية؛لتوفير كميات كبيرة من الكهرباء، وخفض االنبعاثات الكربوني، التي تعدُّ أكبَر التحديات التي

يواجهها العالم، حيث تدعى الدول إلى إطفاء األضواء غير الضرورية في مبانيها لمدة ساعة.

م 50 طالًبا وطالبًة جرى اختيارهم بالقرعة ليحصلوا على جوائز عينية. وفي ختام الفعاليات ُكرِّ
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

هيئة تطوير محمية اإلمام عبد العزيز الملكية تحتفي بأسبوع البيئة السعودي "بيئتك تعرفك"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

13تكرار الرصدالعددالكاتب

هيئة تطوير محمية اإلمام عبد العزيز الملكية تحتفي بأسبوع
البيئة السعودي "بيئتك تعرفك"

الرياض -واس
شاركت هيئة تطوير محمية اإلمام عبد العزيز بن محمد الملكية في فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار
"بيئتك تعرفك"، بمناسبة أسبوع البيئة السعودي الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة ولمدة

أسبوع.

وتضمنت المشاركة إقامة 7 حمالت تطوعية للزراعة بمشاركة أكثر من 550 متطوعًا ومتطوعة، وقد
جرى زراعة 7000 شتلة من أشجار الطلح النجدي والتي تتميز بقدرتها على تحمل الظروف المناخية.
كما اشتملت مشاركة الهيئة على عدد من المنشورات التوعوية بأهمية اإلسهام في التنمية البيئية
من خالل المشاركة في أنشطة التشجير، والتطوع البيئي، وتعزيز التعليم، وأبرز السلوكيات اإليجابية
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عند التنّزه، باإلضافة إلى أبرز الزواحف البرية وخصائصها الطبيعية وآلية التعامل معها في بيئتنا
الطبيعية، إلى جانب نشر فيديو تعريفي للتوعية بالسلوكيات الصحيحة للمحافظة على البيئة وتجنب
السلوكيات الخاطئة عند التنّزه، ومنشور للتوعية باإلرشادات الصحيحة لزراعة األشجار والخطوات

الصحيحة قبل وأثناء وبعد الزراعة.

يذكر أن أسبوع البيئة هو مناسبة وطنية تشارك في تفعيلها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة
وغير الربحية وتهدف إلى نشر الوعي البيئي المجتمعي وتحقيق االستدامة البيئية والمحافظة على

الموارد الطبيعية والحد من التلوث بمختلف أنواعه.
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

ضبط 84 مخالًفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

ضبط 84 مخالًفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

الرياض
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم األحد، عن ضبط 84 مخالًفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
خالل أسبوع. وأوضحت الوزارة، أن القوات الخاصة لألمن البيئي ضبطت مخالًفا لنظام البيئة إلشعاله
النار في المناطق المحمية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، إلى جانب ضبط 61 مخالًفا لرعيهم

1449 متًنا من اإلبل و975 رأًسا من األغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

 
ويأتي ذلك باإلضافة إلى ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطًبا وفحًما
محليين بمنطقة المدينة المنورة، و14 مخالًفا لنظام البيئة الستغاللهم الرواسب دون ترخيص

بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك.
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https://slaati.com/2023/03/26/p2247717.html
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

انضمت إلى أكثر من 7 آالف مدينة.. "أمانة جدة" تشارك العالم في فعالية "ساعة األرض"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

انضمت إلى أكثر من 7 آالف مدينة.. "أمانة جدة" تشارك العالم في فعالية "ساعة األرض"

للتوعية بترشيد استهالك الطاقة وخفض مستوى التلّوث
واالحتباس الحراري

عبدالله الراجحي
أعلنت أمانة محافظة جدة مشاركتها عند الساعة 8:30 من مساء أمس السبت في فعالية "ساعة
األرض" العالمية، بإطفاء األضواء لمدة ستين دقيقة في المباني الرئيسة وعدد من معالم جدة
للتوعية بترشيد استهالك الطاقة، وخفض مستوى التلوث واالحتباس الحراري. وجرى إطفاء األضواء
في مبنى األمانة الرئيس وميداَني الكرة األرضية والقناديل، لتنضم محافظة جدة بذلك مع أكثر من
7000 مدينة حول العالم من 152 دولة في المشاركة بهذا الحدث، إذ تعد "ساعة األرض" حدثًا بيئيًا

عالميًا ُيطلب خالله من ُمالك المنازل، والمسؤولين عن المنشآت الضخمة والمعالم المعمارية،
إطفاء األضواء واألجهزة اإللكترونية غير الضرورية، لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس

كل عام، لرفع الوعي بخطر االنبعاث الحراري الذي تسّببه مصادر الطاقة.
 

27

https://sabq.org/saudia/09e6eg1s20


الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

صحة مكة تشارك في ساعة األرضعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

صحة مكة تشارك في ساعة األرض

عاطف السويهري - مكة المكرمة
شاركت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مع الحدث العالمي السنوي ساعة
األرض، الذي يتفاعل معه العالم بإطفاء األضواء لمدة ساعة هذا المساء من يوم السبت 8:30 حّتى

.9:30

 
وذكر المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن هذا الحدث، من َتنظيم
الصندوق العالمي للطبيعة، حيث يشجع األفراد والمجَتمعات وُمّالك المنازل والَشِركات على إطفاء
األضواء واألجهزة اإللكترونية غير الضرورية، لمدة ساعٍة واحدة من الساعة 8:30 حّتى 9:30 -بتوقيت

الدولة المحلّي- في أحد أّيام السبت في شهر مارس، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.
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https://www.al-madina.com/article/832877
https://alkifahnews.com/archives/133377
https://sahmnews.com.sa/?p=224311
https://shahdnow.sa/212208/
https://alyoumnews.net/33372/


مبينًا أن صحة مكة المكرمة تفاعلت مع هذا الحدث بتوجيه من وزارة الصحة، بالمبنيين الخاصين
باإلدارة بمقرها بحي الحمراء و أم الجود، حيث تم إطفاء أنوار الواجهة و تخفيض األضواء األخرى

مراعاة لألمن و السالمة، لمدة ساعة واحدة.
 

مؤكدًا على أهمية المشاركة في مثل هذه األحداث العالمية، التي ترفع من وعي المجتمع بضرورة
الترشيد في إستهالك و إستخدام الكهرباء، حفاظًا على سالمة البيئة و المجتمع من سلبيات الهدر

الطاقي و اإلقتصادي من جراء اإلسراف في االستهالك الدائم .
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

أمانة الشرقية تشارك في "ساعة األرض"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

أمانة الشرقية تشارك في "ساعة األرض"

 الدمام – طليعه الحفظي:
شاركت أمانة المنطقة الشرقية، مساء أمس السبت 25/03/2023م، في الحملة العالمية لترشيد
استهالك الطاقة لمواجهة ظاهرة االحتباس الحراري “ساعة األرض” بإطفاء اإلنارة في عدد من الطرق

والشوارع والمباني، لمدة ساعة من الثامنة والنصف مساًء، وحتى التاسعة والنصف مساًء.
 

وجاءت مشاركة األمانة بإطفاء أكثر من 1800 عمود إنارة، في حاضرة الدمام، في عدد من الطرق
والشوارع، والواجهات البحرية، إضافة الى عدد من المباني التابعة لألمانة، كما شاركت البلديات،

بإطفاء اإلنارة في عدد من المدن والمحافظات بالمنطقة.
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https://twasul.info/2079882/%D8%A5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1-1800-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3/
https://ahwal.sa/archives/83821
https://www.alriyadh.com/2004540
https://dora.sa/208557


وأّكدت أمانة المنطقة الشرقية أن ساعة األرض حدثًا مهمًا لتشجيع األفراد والمجتمعات على إطفاء
األضواء واألجهزة اإللكترونية غير الضرورية لمدة ساعة؛ لرفع مستوى الوعي بخطر التغير المناخي،
واتخاذ مبادرات ترشيد استهالك الكهرباء يوميًا، واتباع خطوات دائمة للطاقة المستدامة في أماكن

العمل والمنازل والطرقات واألماكن العامة.

وتعُد “ساعة األرض” حدًثا بيئًيا عالمًيا ُيطلب خالله من ُمالك المنازل والمسؤولين عن المنشآت
الضخمة والمعالم المعمارية، إطفاء األضواء واألجهزة اإللكترونية غير الضرورية، لمدة ساعة واحدة
في آخر سبت من شهر مارس كل عام؛ وذلك لرفع الوعي بخطر االنبعاث الحراري الذي ُتسببُه مصادر

الطاقة
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

بحيرة ترعة ثقيف متنفسًا تكتنفه الطبيعة الخالبة في ليالي شهر رمضانعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

6تكرار الرصدالعددالكاتب

بحيرة ترعة ثقيف متنفسًا تكتنفه الطبيعة الخالبة في ليالي شهر
رمضان

الطائف - واس
أضحت بحيرة البط و اإلوز في ترعة ثقيف جنوب الطائف؛ متنفسًا تكتنفه الطبيعة الخالبة في ليالي
شهر رمضان، حيث غدت البحيرة التي شكلتها الطبيعة بدقتها الجميلة؛ مقصًدا سياحًيا؛ وأكثرها

شهرًة ورواجًا في المنطقة والقرى المجاورة لها.

وتقع بحيرة "البط واإلوز" وسط جبال ترعة ثقيف الشاهقة؛ التي تتميز بمياهها العذبة المتدفقة من
أعالي الجبال الصماء، حيث تضم البحيرة بركتين صنعتها الطبيعة، وشالالت بديعة رقراقة تغذي
عمقها، وجداول للمياه تخطف األنظار، حيث يجد الزوار مركز ثقيف على ُفرص ُمختلفة من الخيارات
المثالية للتنزه قبل أو أثناء اإلفطار في شهر رمضان المبارك؛ أو لمن يبحث عن أماكن سياحية تحمل

ذائقة جميلة ومناسبة للعائالت واألطفال.

وتمّكنت بحيرة البط واإلوز في ترعة ثقيف بمحافظة ميسان جنوب الطائف من إبراز األماكن
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2438187
https://ajel.sa/tourism/sydi45cst1
https://www.alyaum.com/articles/6459897/
https://khaleejvoice.com/news/saudia/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A/
https://albiladdaily.com/2023/03/27/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/
https://alsaudi24.com/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A/


الطبيعية التي تضمها ديار ثقيف للسائحين؛ والتنوع البيئي المغاير لألعين، فهي موطن للعديد من
الطيور والحيوانات والنباتات، حيث تجّسد البحيرة فرصة في رؤية التنوع البيئي المتكامل ومشاهدة
المزارع القديمة على شطي البحيرة التي تحمل في بطونها أشجار اللوز والرمان والحماط والبخارى،
والفركس، التي غطت أغصانها بزوع أولى طالئع الثمار إلى ظاهر األرض، وتستقطب زوارها بأصوات
وأشكال العصافير المتنوعة التي تغرد على أغصان األشجار، وانتشار الغطاء النباتي الكثيف من أشجار

العرعر المعمرة وشجيرات الضرم و العثرب، والحميض، والشذاب وغيرها.

وأوضح لوكالة األنباء السعودية "واس" المواطن عبدالواسع الثقفي؛ الذي قدم كامل االهتمام
لبحيرة ترعة ثقيف، وأصحبت نموذج يعكس مفهوم االهتمام االجتماعي بالبيئة، ومكوناتها
الطبيعية، وغير الطبيعية وما تحمله من نظام حياة شامل وكامل، حيث تبدأ من محيط الكائن الحي
الذي يعيش فيها إلى توفير البيئة المناسبة، مؤكًدا أن البحيرة محل جذب واهتمام أثناء شهر رمضان
المبارك للعديد من األسر والعائالت بأطفالهم الذين يقدمون لها الطعام عن مقربة؛ مشيًرا إلى أن
البحيرة كونتها الطبيعة دون تدخل بشيري، ويصل عمقها إلى قرابة 5 أمتار، وبمساحة تقدر بأكثر من

2500م2، ويزيد عمرها عن 20 عاًما.
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

محال بيع التمور بنجران تشهد حركة شرائية نشطة خالل شهر رمضانعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

محال بيع التمور بنجران تشهد حركة شرائية نشطة خالل شهر
رمضان

نجران - واس
تشهد محال بيع التمور بمنطقة نجران حركة شرائية نشطة خالل شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وتحرص المحال على توفير جميع أنواع وأصناف التمور لتتناسب مع مختلف أذواق ورغبات
المستهلكين، الذين يفضل الكثير منهم التمر الخالص الذي يتميز بجودته وحالوته، فيما يفضل

البعض اآلخر التمر السكري واألنواع األخرى مثل المفتل والشيشي وغيرها.

وأوضح عدد من العاملين في تلك المحال أن الخالص والسكري في مقدمة التمور المرغوبة هذه
األيام، وتختلف األسعار باختالف أصناف ودرجات المنتج، وهي تأتي من مناطق المملكة الزراعية

المختلفة، باإلضافة إلى أنواع التمور الموجودة بمنطقة نجران.
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https://alwajiha.org/?p=143922
https://mn2ol.com/ksa/1549509
https://albiladdaily.com/2023/03/27/%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2438344


ويعد التمر ركيزة أساسية على وجبة اإلفطار خالل الشهر الفضيل، لما له كذلك من قيمة غذائية
عالية ومفيدة للجسم.

 

 

35



الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

حفظ فائض الطعام بساحات المسجد الحرام .عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

حفظ فائض الطعام بساحات المسجد الحرام

 مكة المكرمة : الوطن

بدأت جمعية إكرام لحفظ الطعام، منذ بداية شهر رمضان المبارك، في مشروعها لتعزيز األمن الغذائي
تحت شعار «احفظها لتدوم» في ساحات المسجد الحرام.وأوضح مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي،
أن الجمعية حشدت هذا العام 530 من الموظفين والمتطوعين، لتنفيذ هذا المشروع النوعي في
ساحات المسجد الحرام، حيث يقوم الفريق بجمع الفائض وفرزه وتقديمه للمحتاجين في مكة
المكرمة. وأضاف المطرفي أن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز األمن الغذائي، والتقليل من الهدر
وتحقيق رغبة المتبرعين في وصول صدقاتهم إلى المحتاجين، مشيًرا إلى أن المشروع حافظ على 213
ألف وجبة في شهر رمضان للعام الماضي، من ساحات المسجد الحرام. وأكد أنه يطمح إلى تكثيف
فريق العمل والجهد، لمواكبة األعداد الكبيرة التي تشهدها ساحات المسجد الحرام، والتأكد من عدم

وجود هدر في أي موقع من المواقع.
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

ميناء جازان يستقبل 19,100 رأس ماشية قادمة من جيبوتيعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

ميناء جازان يستقبل 19,100 رأس ماشية قادمة من جيبوتي
 

الرياض - واس
استقبل ميناء جازان السفينة أبو ياسر 2 وعلى متنها 19,100 رأس ماشية حية بوزن 3118 طنا، قادمة
من جيبوتي، لتوزيعها على مناطق المملكة بعد التأكد من خلوها من األمراض المحجرية، بما يعزز

منظومة األمن الغذائي وُيلبي متطلبات السوق المحلية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للموانئ "موانئ" لتعزيز القطاعات الحيوية
وتمكين أنشطتها وفي مقدمتها القطاع الغذائي، إضافة إلى رفع أداء وجودة الخدمات اللوجستية
والكفاءات التشغيلية لتقديم مستويات خدمة عالية الجودة، تماشًيا مع مستهدفات االستراتيجية
الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية ومحور التقاء

ثالث قارات.

ُيشار إلى أن ميناء جازان ُيعد واحًدا من أهم الموانئ التجارية على ساحل البحر األحمر، كونه البوابة
البحرية الرئيسة للمنطقة الجنوبية، حيث يقع على طرق التجارة البحرية بين أوروبا والشرق األقصى

والخليج العربي وشرق أفريقيا.

ويستقبل الميناء شحنات الماشية القادمة من أفريقيا بكفاءة عالية، باإلضافة إلى مختلف أنواع
البضائع، نظًرا لوجود بنية تحتية متطورة، وإمكانات ومعدات مخصصة ألعمال الشحن والتفريغ
ومناولة البضائع، حيث سجلت حركة مناولته خالل عام 2022م أكثر من 1,7 مليون طن من مختلف

أنواع البضائع والماشية.
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

أمانة عسير توقع اتفاقية تعاون مع (وقف الوالدين) لغرس 10 آالف شتلة مورينجا بالمنطقة.عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

أمانة عسير توقع اتفاقية تعاون مع (وقف الوالدين) لغرس 10
آالف شتلة مورينجا بالمنطقة.

الرياض-عبد القادر رضوان
وقعت أمانة منطقة عسير اتفاقية تعاون مع (وقف الوالدين) يقدم بمقتضاها الوقف بالتعاون مع
نادي البر التطوعي التابع لجمعية البر بجدة ومزرعة خالد المازني 10 آالف شتلة من شجرة المورينجا

لغرسها في أنحاء متفرقة من منطقة عسير، كمشاركة اجتماعية.
 

وقد وقع االتفاقية كل من أمين منطقة عسير المهندس عبد الله مهدي الجالي، ورئيس اللجنة
االستشارية بوقف الوالدين الدكتور فواز الشهري ممثًال عن الوقف خالل فعاليات اليوم السعودي
للمسؤولية االجتماعية بفندق موفونبيك بالرياض بحضور المهندس علي عبد الله الحيد المشرف

العام على المشاركات المجتمعية بأمانة منطقة عسير.
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وجاء توقيع االتفاقية تجسيدًا للحرص على تنمية وتطوير البيئة المحلية والمجتمعية من خالل تفعيل
التواصل بين القطاعات الحكومية ومختلف المؤسسات والجمعيات بما يحقق األهداف المشتركة
ويصب في بوتقة العمل االجتماعي التنموي الذي يترك أثره المستدام ويعود بالخير على المجتمع،
ضمن منظومة من العمل التكاملي والتعاون المشترك الذي يعزز جودة الحياة تماشيًا مع تطلعات

القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
 

وتهدف االتفاقية الى نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتعزيز قيم االنتماء الوطني والعمل
اإلنساني والمسؤولية االجتماعية لدى األفراد والمؤسسات المعنية.

 
وقال األستاذ محمد سعيد أبو ملحة أمين عام الوقف: إن هذه االتفاقية تجسد حجم االهتمام
بالعمل االجتماعي وفقًا لرؤية المملكة 2030 وتأتي تفاعًال مع المبادرة الخضراء التي تستهدف
الحفاظ على النظم البيئية وتقليل االنبعاثات الكربونية لمواجهة التغير المناخي وزيادة االعتماد على

الطاقة النظيفة، بما يساهم في تحقيق جودة الحياة.
 

مؤكدًا أن العمل التطوعي هو ركن أصيل من مستهدفات الوقف الذي يحرص على تقديم المبادرات
التي تخدم المجتمع وتعزز ثقافة العمل التطوعي وتستنهض همم أبنائنا لالضطالع بأدوارهم في

الخدمات االجتماعية التي تترك أثرها اإليجابي المستدام على المجتمع.
 

وأضاف أبو ملحة: إننا في وقف الوالدين نسعى دائمًا لمد جسور التعاون مع مختلف القطاعات
والتوسع في شراكاتنا المجتمعية لدعم وتمكين واستدامة العمل االجتماعي وتيسير أداء األعمال
فيه، وتعزيز ازدهار هذا القطاع وإثراء تجاربه وتحفيزها، وتعظيم القيمة المضافة له بكل ما يحمله
من قيم أصيلة ودالالت أخالقية سامية تترجم معاني التكافل االجتماعي، وذلك حرصًا من الوقف

على االضطالع بمسؤولياته االجتماعية، ودعم المسار التنموي االجتماعي واالقتصادي.
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

انفوجرافيك:داخل أروقة الحرمين.. بئر "حاء"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

"المياه الوطنية" تنتهي من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بحي الشرائع في مكة المكرمةعنوان الخبر

أخبار شركة المياه الوطنيةتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

27تكرار الرصدالعددالكاتب

"المياه الوطنية" تنتهي من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بحي
الشرائع في مكة المكرمة

مكة المكرمة  - واس
أعلنت شركة المياه الوطنية انتهائها من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بحي الشرائع في مكة
المكرمة بتكلفة مالية بلغت (2.566.120) رياًال، لتواصل بذلك سلسلة تنفيذ المشاريع، والدفع

بعجلة التنمية تحقيًقا لرؤية السعودية 2030 في تلبية احتياجات المواطنين والسكان.
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وبينت الشركة أن المشروع الُمنّفذ جاء استكماًال لتمديد خدمة الصرف الصحي بحي الشرائع،
المتضمن تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي بأطوال بلغت (2,267) مترًا طوليًا، موضحًة أن
المشروع يهدف إلى خدمة سكان المنطقة، وزيادة نسب التغطية بالخدمات، وتحسين األعمال

البيئية المقدمة.

وأكدت أنها تعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق الرفاهية للمواطنين من خالل تنفيذ مشاريعها المائية
والبيئية، وفق البرامج والخطط اإلستراتيجية، والسعي لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي،

وزيادة نسب التغطية بهما عبر الشبكات في مكة المكرمة.
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

المؤسسة العامة للري تشارك في مؤتمر األمم المتحدة للمياهعنوان الخبر

أخبار المؤسسة العامة للريتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

7تكرار الرصدالعددالكاتب

المؤسسة العامة للري تشارك في مؤتمر األمم المتحدة للمياه

األحساء - واس
شاركت المؤسسة العامة للري ضمن وفد المملكة في مؤتمر األمم المتحدة للمياه الذي انعقد
بمقر األمم المتحدة في نيويورك خالل الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري، بورقة عمل قدمها مدير
إدارة البيانات الدكتور محمد العمير، عن المشاريع والجهود المبذولة لتطوير قطاع الري بالمملكة

سعيًا لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

واستعرض الدكتور العمير خالل الجلسات الجانبية للمؤتمر عددًا من الموضوعات، شملت التحول
اإلستراتيجي لقطاع الري بالمملكة والتحديات والخطط الطموحة لتحقيق استدامة مياه الري،

وأبرزت المبادرات والمشاريع النوعية التي تعمل عليها المملكة دعمًا لألمن المائي والغذائي.

ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية في مجال
المياه بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

إزالة مخلفات زراعيةعنوان الخبر

أخبار المؤسسة العامة للريتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

الحياة الفطرية تتيح محمية الوعول أمام الزوار والمتنزهينعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

13تكرار الرصدالعددالكاتب

الحياة الفطرية تتيح محمية الوعول أمام الزوار والمتنزهين

د المركز على ضرورة االلتزام بالسلوك اإليجابي للتنزه شدَّ

سبق
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن إتاحة محمية الوعول أمام الزوار والمهتمين؛ للقيام

بنزهة حقيقية في رحاب الطبيعة.
 

وقال المركز: إنه يمكن للراغبين في قضاء أوقات ممتعة بمحمية الوعول، التسجيل من خالل منصة
فطري؛ إلصدار ترخيص زيارة.

 
وشّدد المركز على ضرورة االلتزام بالسلوك اإليجابي للتنزه في البرية، وذلك من خالل التخطيط
المسبق واالستعداد للرحلة والسفر والتخييم على المسطحات الصلبة، والتخلص السليم من

النفايات، وااللتزام باإلجراءات الالزمة عند إشعال النار، واحترام الحياة الفطرية.
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

“وقاء” يعتمد المصائد الذكية لرصد انتشار الحشراتعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية ومكافحتهاتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

“وقاء” يعتمد المصائد الذكية لرصد انتشار الحشرات

الرياض
اعتمد المركز الوطني للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” المصائد

الذكية، وذلك لمعرفة مستوى انتشار الحشرات وكثافتها وتوزيعها حول المملكة.
 

وأكد أن تطوير أنظمة المراقبة وقدرات تقييم المخاطر للحصول على معلومات عالية الجودة عن
األمراض من أجل المساهمة في رفع الجاهزية واالستعداد لالندالعات الوبائية من خالل إجراء اإلنذار
المبكر المبني على األسس العلمية، والسيطرة على األمراض وحماية الحيوانات من األمراض

المستوطنة والناشئة.
 

كما سيسهم في تحقيق األمن الغذائية الكشف عن حاالت األمراض الحيوانية المنشأ في الحيوانات
قبل انتقالها إلى اإلنسان.

 

48

https://slaati.com/2023/03/26/p2247889.html
https://wahhnews.com/?p=19422


الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

وزير الزراعة األردني يطلق مشروع منتجات نحل العسل بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعيةعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

 وزير الزراعة األردني يطلق مشروع منتجات نحل العسل بالتعاون
مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 

الخرطوم - واس
أطلق وزير الزراعة األردني المهندس خالد الحنيفات ميدانيًا، مشروع تمكين النساء الريفيات الذي يتم
تنفيذه بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية عبر تطوير سلسلة القيمة لمنتجات نحل

العسل.

وأشاد الحنيفات بالجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الزراعية لدعم القطاع الزراعي
في الدول العربية ومنها المملكة األردنية الهاشمية.

وأكد أن المنظمة تهتم بتحقيق األهداف المرجوة من المشروع في كافة الدول العربية وهي بناء
قدرات النساء الريفيات على طول سلسلة القيمة، وتطوير العمليات التسويقية لمنتجات نحل
العسل وتحسين جودة منتجات نحل العسل، باإلضافة إلى التمكين االقتصادي للنساء الريفيات
ألنشطة تربية نحل العسل ومنتجاته، وبيان األهمية االقتصادية لنحل العسل ومنتجاته في الدول
العربية والتركيز على سلسلة القيمة لمنتجات نحل العسل من خالل العناية بالخاليا خالل الموسم

وجني منتجات العسل والتسويق.
 

49

https://www.mn2ol.com/ksa/1549619
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2438371


الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

إعادة التشجير .. البرازيل تنقذ غابات األمازونعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

إعادة التشجير .. البرازيل تنقذ غابات األمازون

 براين هاريس في بيليم وكاميال هودجسون من لندن
يقف ريناتو كروزيل وفريقه أمام مساحة شاسعة من األراضي العشبية األمازونية، والغابة المرئية
على مد النظر. تنظر إليهم مجموعة من المارة بنظرات فضولية غير معتادين على رؤية الغرباء في

هذه الزاوية النائية من البرازيل.
 

بصفته مدير العلوم في "مومباك"، وهي شركة ناشئة في مجال إعادة التشجير تأسست قبل عامين،
يقوم كروزيل بزراعة ثالثة ماليين شجرة عبر ما يقارب ثالثة آالف هكتار في والية بارا في البلد، في

أحد أكبر المشاريع التي تهدف إلى استعادة الغابات في منطقة األمازون.
 

قال "إن التحدي األكبر في المنطقة هو تغيير الثقافة. إنها ليست ثقافة غابات، إنهم ال يفكرون في
إعادة التشجير. فما فعلوه في الماضي هو إزالة الغابات، ثم وضع األبقار هنا".
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إن غابات األمازون المطيرة تمتص كميات هائلة من الكربون وهي بمنزلة حاجز مهم ضد تغير المناخ.
لكن المنطقة تعرضت للدمار بسبب اجتثاث الغابات المرتبطة بتربية الماشية غير القانونية واستخراج
الذهب وصادرات األخشاب. ففي العام الماضي، كان يتم تدمير أرض مشجرة تعادل مساحة ثالثة
آالف ملعب كرة قدم يوميا، وفقا لمجموعة ايمازون البيئية غير الربحية، حيث اتهمت الحكومة آنذاك

بقيادة اليميني الشعبوي جاير بولسونارو، بغض الطرف عن تلك األعمال.
 

لكن في تشرين األول (أكتوبر) ومع انتخاب الرئيس لويز إيناسيو لوال دا سيلفا الذي تعهد بإنهاء
اجتثاث الغابات غير القانوني، احتلت حماية البيئة مركز الصدارة مرة أخرى.

 
بينما ركزت جهود الحكومة حتى اآلن على تعزيز إنفاذ القانون لمنع التدمير، تعمل سلسلة من
الشركات الخاصة على إعادة التشجير. فهم يشترون أو يستأجرون األراضي ويزرعون األشجار ويحققون
اإليرادات عن طريق بيع أرصدة الكربون التي يستخدمها المشترون للتعويض عن التلوث الناتج عن

أنشطتهم. ويمثل كل تعويض طنا من االنبعاثات التي يتم تجنبها أو إزالتها من الغالف الجوي.
 

على مساحة 400 مليون هكتار تقريبا، يمثل الجزء البرازيلي من غابات األمازون المطيرة أكبر فرصة
في العالم إلعادة التشجير. إذ إن أكثر من 54 مليون هكتار مربع من المنطقة الحيوية -مساحة تبلغ

1.3 مرة مساحة كاليفورنيا- هي مراع مناسبة لزراعة األشجار.

 
قال خوسيه شينكمان، وهو أستاذ لالقتصاد في جامعة كولومبيا وعضو في مشروع أمازون 2030،
وهي مبادرة برازيلية لتطوير الغابات المطيرة على نحو مستدام "إن إعادة تشجير الغابات االستوائية
يمكن أن يقدم مساهمة مهمة في التخفيف (...) من االنبعاثات العالمية، وغابات األمازون البرازيلية

هي أكبر غابة استوائية على هذا الكوكب".
 

وفقا للعلماء في بروجكت دروداون، وهي منظمة غير ربحية مقرها الواليات المتحدة تقدم المشورة
بشأن الحد من غازات االحترار العالمي، فإن إعادة تشجير الغابات االستوائية والمعتدلة يمكن أن تزيل

ما يصل إلى 113 جيجا طن من الكربون من الغالف الجوي من اآلن حتى 2050.
 

إن هذا يمثل أكثر من ضعفي إمكانات سيلفوباستور -دمج األشجار مع الماشية- التي تعد الطريقة
الثانية من حيث الفاعلية، وفقا لـ"بروجكت دروداون". وصلت انبعاثات الكربون العالمية إلى ما يقارب

38 جيجا طن في 2021، وفقا لقاعدة البيانات الدولية إدجار.

قال بيدرو برانكاليون، وهو اختصاصي في إعادة التشجير في جامعة ساو باولو، "إنه من الممكن
إلنشاء الغابات والحفاظ عليها أن يجلب فوائد عالمية وإقليمية ومحلية، من ضمنها التخفيف من آثار
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تغير المناخ، وحماية التيارات الهوائية المعروفة باسم األنهار الطائرة، التي تنقل المياه من نهر
األمازون عبر أمريكا الالتينية، األمر الذي يدعم الزراعة والصناعة. وعلى الصعيد المحلي، يمكنها أن

توجد فرص عمل وأن تدر دخال من أرصدة الكربون ومنتجات التشجير".
 

لكن مبادرات إعادة التشجير في البرازيل واجهت صعوبات، خاصة تعقيدات حقوق األراضي ومطالبات
الملكية كما يقول برانكاليون.

 
قالت "فيرا"، وهي هيئة معنية بمعايير ائتمانات الكربون ومقرها الواليات المتحدة، "إنها تلقت
مزاعم عديدة عن سلوك عدائي من جانب مطوري مشاريع إعادة التشجير فيما يتعلق بملكية

األراضي"، لكنها أضافت أنها "لم تجد حتى اآلن أي دليل على ارتكاب مخالفات".
 

قال بيتر فرنانديز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة مومباك التي تتخذ من ساو باولو
مقرا لها "إن األرض هي القضية األولى، وتحديدا العثور على أراض ذات حقوق ملكية قانونية كاملة.
إن هناك أرضا أكثر كافية الستغاللها. لكن العثور عليها وتقييم توافقها مع القانون يتطلب كثيرا من
الجهد". وأضاف أن مومباك لم تشتر أراضي لذوي الحيازات الصغيرة أو أراضي بالقرب من مناطق

السكان األصليين لتجنب النزاعات".
 

وزاد أن "الشركة تخطط لتوسيع مشروعها إلى 50 ألف هكتار، بهدف إزالة مليون طن من الكربون
من الغالف الجوي كل عام بحلول 2030. إننا بحاجة إلى إنشاء صناعة إعادة تشجير بحجم صناعة اللب

والورق".
 

إن إحدى الصعوبات التي تواجهها عملية إعادة التشجير هي نقص بذور األشجار. لكن مصدر قلق أكبر
هو مصداقية سوق ائتمانات الكربون التي تدعم نماذج أعمال إعادة التشجير. فقد تلقت شركة
مومباك في البداية تمويال من رأس المال المغامر قبل تأمين استثمار قدره مائة مليون دوالر من

شركة بين كابيتال وتنوي تحقيق إيرادات عن طريق بيع االعتمادات.
 

لكن طالما اجتذبت السوق الجدل، حيث قال النقاد "إن المشاريع ال تحقق دائما الفوائد البيئية
الموعودة". ويقولون "إن بعض االئتمانات تكلف أقل من خمسة دوالرات لكل منها، وهذا ال يعطي
كثيرا من الحوافز للشركات للحد من التلوث، وإنه قد يكون من الصعب التمييز بين االئتمانات عالية

الجودة ومنخفضة الجودة في سوق غير منظمة، وغالبا ما تكون غامضة".
 

لكن فرنانديز قال "إن وجود السوق ضروري، وإذا لم يتم توسيع نطاقها، فلن تزداد جهود إزالة
الكربون بالمثل، ما يعني أن العالم سيسخن. األمر بهذه البساطة".
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إن جهود اإلصالح جارية. فمن المتوقع أن يعلن مجلس النزاهة لسوق الكربون التطوعية -وهو فريق
عمل دولي يترأسه مارك كارني محافظ بنك إنجلترا السابق- هذا العام مجموعة من القواعد لما تبدو

عليه السوق الجيدة.
 

ومصدر قلق آخر هو ضمان ديمومة المناطق المعاد تشجيرها وعدم إعادة إطالق الكربون في الغالف
الجوي. إذ قال ريتشارد كيلي، الرئيس المشارك لشركة فورسايت ساستينابل فورستري التي تعمل
على تطوير مشاريع ائتمان الكربون في المملكة المتحدة، "إن هناك تحديا يكمن في الحفاظ على

صحة الغابات وحمايتها من الحرائق، وهو خطر متزايد مع اشتداد تغير المناخ".
 

في هذه األثناء، مرتدين واقيات الساقين للحماية من الثعابين، والقبعات ذات الحواف العريضة لدرء
الشمس، يجتاز كروزيل وفريقه والية بارا في شاحنات صغيرة.

 
قال كروزيل "إنه تم اختيار المنطقة بعناية. فقد كان أحد العوامل يكمن في وجود خطر أقل لحدوث

حريق هنا بسبب هطول األمطار بانتظام. إنها منطقة تواجه مخاطر أقل لتغير المناخ".
 

ورغم قلة الوعي حول إعادة التشجير في منطقة فقيرة تركز على تربية الماشية، قال كروزيل "إن
فريقه لقي ترحيبا حارا من قبل السكان المحليين الذين كانوا حريصين على معرفة الوظائف في
المشروع"، وأضاف "إن تغيير العقول والثقافات يتطلب الوقت. لكن لحسن الحظ، نحظى بقبول

كبير".
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

تغير المناخ على سكان االرضعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب
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الملف الصحفي لتاريخ 05-09-1444

بالصور - األبقار السائبة على طرقات ثلوث المنظر خطر ُيهدد سالكي الطريقعنوان الخبر

الشكاوى و الردودتصنيف الخبر05-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

بالصور - األبقار السائبة على طرقات ثلوث المنظر خطر ُيهدد
سالكي الطريق

ومواطنين يستجدون فرع وزارة البيئة في عسير

وطنيات - ثلوث المنظر
اشتكى سكان ثلوث المنظر التابع لُمحافظة بارق من الحوادث المرورية التي تتسبب فيها األبقار
السائبة التي أصبحت تسبب خطرًا حقيقيًا للبيئة من انتشار القاذورات واألوساخ والعبث باألشجار
والنباتات في كل مكان، وذلك ألن عددها كبير ومنتشرة ليًال ونهاًرا وقال المواطن حمود الشهري إنه
تم تقديم أكثر من البالغات ضد صاحبها الذي لم تردعهم اللوائح واألنظمة التي تمنع تربيتها
ووجودها داخل األحياء ولكن دون جدوى فضًال عن الخطورة المرورية بحياة المارة ومستخدمي
الطريق الرئيسي والطرق الفرعية في ُقرى المركز. حيث تسببت بأكثر من حادث، وجميعها مسجلة
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لدى شرطة المركز وأضاف المواطن: نحن أكثر المتضررين من هذه األبقار، مطالبًا من لديه القرار
بإنهاء هذه المعاناة التي استمرت سنوات عديدة ولم يتخذ أي حزم مع مالك هذه األبقار وهم

معروفين لدى جميع الدوائر الحكومية.
 

وقال "موسى البارقي" األبقار السائبة وظاهرة انتشارها على جنبات الطرق الرئيسية في الُمحافظة
وثلوث المنظر أودت بحياة الكثير من قائدي المركبات على هذه الطرق واضاف إن الكثير من

الحوادث الليلية ُمسجلة لدى شعبة المرور في بارق .
 

اما المواطن "عوض الشهري" فتساءل عن لجنة المواشي السائبة بمحافظة بارق وقال ان هذه
اللجنة سبق وأن نفذت حلمة لرصد وضبط المواشي السائبة على الطرقات في مركز ثلوث المنظر

التابع للمحافظة.
 

مواطني ُمحافظة بارق وثلوث المنظر ناشدوا فرع وزارة البيئة في عسير بالتدخل للحد من ظاهرة
هذه األبقار السائبة التي باتت هاجس سالكي الطريق في المركز وُقرى المركز.
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