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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

"بيئة المدينة المنورة" تقيم معرضًا توعويًا للوقاية من الدرنعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

"بيئة المدينة المنورة" تقيم معرضًا توعويًا للوقاية من الدرن

 

المدينة المنورة - واس
أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع مجمع المدينة الصحي,
معرضًا توعويًا للتعريف بطرق الوقاية من مرض الدرن ونشر الوعي الصحي لدى المجتمع, وذلك

تزامنا مع اليوم العالمي للدرن تحت شعار "نعم يمكننا القضاء على مرض الدرن".

وقدم المعرض الذي أقيم بأحد المجمعات التجارية شرحًا عن كيفية استخدام المضادات الحيوية
للمصابين وتفادي طرق انتقاله من خالل تواجد األطباء والمختصين.

  وتهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لمكافحة الدرن، والقضاء

عليه بحلول عام 2035م.
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2438774
https://www.sra7h.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%8b-%d8%aa%d9%88%d8%b9/


الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

بيئة العاصمة المقدسة تردم بئر مكشوفة في الحسينيةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

11تكرار الرصدالعددالكاتب

بيئة العاصمة المقدسة تردم بئر مكشوفة في الحسينية

علي المالكي - الطائف
نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة في
ردم بئر مكشوفة تشكل خطورة في الحسينية " جنوب مكة المكرمة " ، يأتي ذلك لضمان سالمة

عابري الطرق والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية .
 

واوضح مدير ادارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محي
بن عبدالرحمن القبيسي : انه تم ردم احد االبار اليدوية والمكشوفة " والغير معروف صاحبها " ،وذلك
في الحسينية جنوب مكة المكرمة بالقرب من مسجد األمير أحمد ،و قد تم اتخاذ الالزم وردم البئر

2

tps://www.al-madina.com/article/833058
https://wasel-news.com/?p=557848
https://www.alyaum.com/articles/6460113
https://sahmnews.com.sa/?p=224648
https://www.mnbr.news/342673.html
https://al-hadath.com/post/52814
https://ghrannews.com/319689/
https://rabswaneh.com/%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%a6%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%b4%d9%88%d9%81%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://www.kabrday.com/278999.html
https://www.albayannews.net/251562
http://www.ajel-news24.net/412961/


بمشاركة الدفاع المدني والداخلية والشؤون الصحية، وبمشاركة االدارة العامة لشؤون الخدمات
بأمانة العاصمة المقدسة وفق اإلجراءات المتبعة في "نظام اآلبار المكشوفة" .

 
من جهته اوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس
ماجد بن عبدالله الخليف أن البالغات تتم عن طريق غرفة العمليات " 911" وكذلك وزارة البيئة
والمياه والزراعة أتاحت نظام "بالغات" للتبليغ عن اآلبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات
اإللكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خالل موقعها اإللكتروني ضمن الخدمات

http://web.mewa.gov.sa/ucs :اإللكترونية و من خالل الرابط
 

وأضاف " الخليف " : على المواطنين والمقيمين المشاركة في اإلبالغ عن اآلبار المكشوفة
والمهجورة، باالتصال على هاتف الوزارة رقم (939 )، أو تسجيل بالغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان

من خالل الموقع.
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http://web.mewa.gov.sa/ucs


الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

تزامًنا مع "رمضان".. تكثيف الجوالت الرقابية على أسواق ومسالخ العرضياتعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

تزامًنا مع "رمضان".. تكثيف الجوالت الرقابية على أسواق ومسالخ العرضيات

لضمان تقديم خدمات بطرق صحية وآمنة للمستفيدين ورفع
الجاهزية

علي السحاري
كّثفت الِفَرق الميدانية المختصة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، جوالتها الرقابية في المسالخ
ونقاط الذبح في نمر، وثريبان بمحافظة العرضيات؛ بهدف ضمان تقديم خدمات بطرق صحية وآمنة

للمستفيدين.
 

ويواصل مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات أحمد الففيه، ورئيس قسم
األسواق بمحافظة العرضيات، متابعة سير األعمال في أسواق النفع العام والمسالخ بالمحافظة؛

لمتابعة األسواق خالل شهر رمضان المبارك واستعداًدا لعيد الفطر المبارك.
 

ُيذكر أن الوزارة اتخذت كل اإلجراءات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العالقة لتلبية احتياجات مرتادي
المسلخ، الذي َتَمثل في رفع جاهزية القصابين لتخفيف معاناة الصائمين، وتجنب االزدحام المتوقع
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https://sabq.org/saudia/regions/jqx41rcbup
https://wasel-news.com/?p=557851
https://rabswaneh.com/en/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A7/
https://sahmnews.com.sa/?p=224654


على المسالخ خالل الشهر الفضيل.
 

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة التبليغ الفوري في حال مالحظة وجود مخالفات،
ويمكن التواصل عبر الرقم الموحد (939) للتعامل معها وفق األنظمة واللوائح المتبعة.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

في حمالت رقابية.. ضبط 5 أنواع من المخالفات البيطرية بالشرقيةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

في حمالت رقابية.. ضبط 5 أنواع من المخالفات البيطرية
بالشرقية

أحمد المسري – الدمام
نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية، حمالت رقابية تفتيشية على الصيدليات البيطرية

في المنطقة.
 

وأسفرت المتابعة عن وجود بعض المخالفات، وتمثلت في 5 أنواع، وبلغت مخالفات عدم تجديد
تراخيص 4، وبيع أدوية بالجرعات دون معلومات مخالفتين.

تعزيز للصحة العامة
أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، عامر بن علي المطيري، أن
الحمالت تأتى ضمن الجهود التي يبذلها الفرع والجهات التابعة في مراقبة ومتابعة الصيدليات
البيطرية المنتشرة بالمنطقة طوال العام، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق األنظمة والقوانين

الخاصة بالشروط الوزارية لمزاولة النشاط، من أجل حماية المجتمع، وكذلك تعزيز للصحة العامة.
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https://www.alyaum.com/articles/6460187


 
أفاد المطيري، بأن الحمالت أسفرت عن ضبط بعض المخالفات، وتمثلت في ممارسة بعض
الصيدليات العالج وعمليات الوالدة والجراحة أمام الصيدلية، وبيع أدوية بيطرية بنظام الجرعات،
وكذلك وجود بعض األدوية ليس مسجل عليها اسم الوكيل، والبعض اآلخر غير مسجلة لدى هيئة

الغذاء والدواء.
 

وأوضح عامر المطيري، بأنه سيجري تطبيق األنظمة على كل من يخالف أنظمة وشروط وزارة البيئة
والمياه والزراعة للعمل بالقطاع، الفتا إلى أن القطاع في تزايد نظرًا ألهميته في تقديم الخدمات

للمواطنين.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

مشاركة وزارة الشؤون اإلسالمية في اسبوع البيئةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

 مشاركة وزارة الشؤون اإلسالمية في اسبوع البيئة

جـازان – عائشة طاهر:
اختتم فرع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد في منطقة جازان مشاركاته في اسبوع البيئة
حيث قدم الفرع خالل هذه المشاركة العديد من البرامج الدعوية وكذلك تفعيل بعض المبادرات
بالتعاون مع مكاتب فرع وزارة المياه والبيئة والزراعة كم تم توزيع العديد من البروشورات ومقاطع

الفيديو التي تبين أهمية الحفاظ على البيئة التي بدورها تحافظ على الصحة .
 

من جهته أكد فضيلة مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن مثل هذه المشاركات تجسد روح
التعاون بين الجهات والجمعيات األهلية والخيرية وهذا ما يسعى إليه الفرع ومنسوبيه ومثمنًا

الجهود التي بذلت من قبل منسوبي ومنسوبات الفرع وإداراته في تفعيل اسبوع البيئة الخليجي .
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https://ahwal.sa/archives/84129
https://sahmnews.com.sa/?p=224708
https://eshrqah.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83/
https://www.albyan-news.com/17183.html
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

بشعار "بيئتك تعرفك".. "تطوير المناطق الجبلية بجازان" تشارك في أسبوع البيئةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

بشعار "بيئتك تعرفك".. "تطوير المناطق الجبلية بجازان" تشارك في أسبوع البيئة

الفعاليات تتضّمن توزيع وزراعة عدد من الشتالت في حدائق
مجمع الكليات بمحلية

سبق
شاركت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك
تعرفك"، من تنظيم كلية التصميم والعمارة بجامعة جازان، ممثلة في وحدة األنشطة الطالبية في

مجمع الكليات بمحلية.
 

وبدأت الفعاليات بتوزيع وزراعة عدد من الشتالت بحدائق المجمع ضمن مبادرة "تشجير البيئة
الجامعية من خالل العمل التطوعي المبتكر".

 
ويقام معرض لعرض مجموعة من األعمال الفنية المميزة ألنواع الزراعات بالمناطق الجبلية؛ أهمها
(البن السعودي)، إضافة إلى تنفيذ برامج إرشادية خاصة بأهمية زراعة البن وفوائده وطرق العناية به
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https://sabq.org/saudia/regions/d0rgcdzvpv


من خالل كتيب "اإلرشاد الزراعي".
 

وتهدف هذه األنشطة والبرامج إلى نشر ثقافة المحافظة على البيئة بين طالبات ومنسوبات مجمع
الكليات بمحلية؛ لإلسهام في الحد من التلوث وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية؛
للمحافظة على موارد مملكتنا، وخلق بيئة صحية لتحقيق االستدامة البيئية بما يتفق ورؤية

المملكة 2030.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

بالتزامن مع أسبوع البيئة وضمن مبادرات البنك للمسؤولية المجتمعية "البالد مبادرة"عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

بالتزامن مع أسبوع البيئة وضمن مبادرات البنك للمسؤولية المجتمعية "البالد
مبادرة"

نجاح فريق البالد التطوعي في رفع 300 كيس نفايات بسعة
إجمالية 16500 جالون

الرياض - "الرياض"
نجح فريق البالد التطوعي في رفع 300 كيس نفايات سعتها اإلجمالية تقّدر بـ 16500 جالون منها
60% تم نقلها لمرحلة إعادة التدوير وهو ما يشّكل 13200 جالون من اجمالي النفايات التي تم رفعها

للتخلص اآلمن منها، ويأتي ذلك انطالقًا من ريادة بنك البالد المصرفية وجهود برنامجه للمسؤولية
المجتمعية "البالد مبادرة" في نشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها، مما يساهم في

اعتدال الطقس وتخفيض االنبعاثات لتعزيز المناخ لمستقبل األجيال.
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https://www.alriyadh.com/2004663


إعادة تدوير 60% من اجمالي النفايات مما يشّكل 13200 جالون وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات
برنامج بنك البالد للمسؤولية المجتمعية "البالد مبادرة"، وبالتزامن مع أسبوع البيئة، حيث تشّكل
هذه المبادرة واحدة من 75 مبادرة في المسؤولية المجتمعية قام بها بنك البالد وشملت كافة
أنحاء المملكة. وكانت المبادرة قد انطلقت من روضة أم الشقوق -شمال غرب الرياض- تحت عنوان:
بيئتك تعرفك" بهدف نشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها بمشاركة فريق البالد
التطوعي وعدة فرق تطوعية للمساهمة في نشر الوعي تجاه البيئة وصوًال إلى تحقيق مستهدفات

رؤية المملكة 2030.
 

ار بأهمية إعادة التدوير وفًقا لمبادئ االقتصاد الدائري وشارك وقد ساهمت المبادرة في تثقيف الزوَّ
فيها أكثر من 1400 متطّوع ومتطوعة بحجم 9100 ساعة تطوعية استمّرت 4 أيام، في حين استفاد

من المبادرة أكثر من 22000 مواطن ومقيم في المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

ثقافة الجرام والكيلوعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

ثقافة الجرام والكيلو
 

سلوى العضيدان
مقال جميل وصلني، يتحدث صاحبه عن ثقافة الجرام والكيلو. هذا المصطلح حفزني لقراءة دراسة
علمية عن الهدر الغذائي في المملكة، جعلتني في حالة صدمة من كمية الطعام المهدرة سنويا،
بسبب شراء الطعام الذي يفوق االحتياج الحقيقي للفرد. هيئة األمن الغذائي أطلقت حملة توعوية
بعنوان "بالكفاية تدوم"، بهدف التحذير من المهدر من الطعام، ونشر التوعية بأهمية ترشيد
االستهالك الغذائي، ورفع حس المسؤولية لدى أفراد األسرة. البذخ الذي يمارسه البعض في الوالئم
واألعراس واألعياد والمناسبات ال يمت إلى الكرم بصلة، وال يدل عليه، بل يصنف ضمن اإلسراف

المنهي عنه شرعا، ويصف الرحمن فاعليه بأنهم إخوان الشياطين.

هذا الوصف يجب أن يجعل المسرف يفكر ألف مرة قبل أن "يهايط" بأصناف وأنواع األطعمة التي
تفوق االحتياج الحقيقي للمدعوين، ثم يهدر المتبقي ويرمى به في الصحراء كما يفعل البعض، أو يتم
التخلص منه في أكياس وتركها بجانب حاويات القمامة. مثل هذه السلوكيات المتفشية في
مجتمعنا تعززها وسائل التواصل االجتماعي، من خالل حفالت البذخ والتفاخر بذلك، ونشر ثقافة الكرم
المزيفة التي تشجع على هدر الطعام وعدم شكر النعمة كما يجب، وهنا تكمن الطامة، ألن تأثير هذه
الوسائل عميق جدا. في الدول المتحضرة لن تجد شخصا يشتري طعاما فوق حاجته سواء كان أرزا أو
سكرا أو لحوما أو خضارا أو فاكهة... إلخ، ولذلك تسود لديهم ثقافة الجرام، وتسود لدينا ثقافة
الكيلو، التي تؤدي في النهاية بعد مرور أسبوع أو أسبوعين إلى فساد األطعمة في الثالجة، وبالتالي
التخلص منها، خصوصا الخضار والفاكهة التي نشتهيها في السوبر ماركت، فنشتري بالكرتون أو
الكيلوات ثم ننساها فتتعفن فنرميها، "وال يهون" الخبز واألغذية المعلبة التي تنتهي صالحيتها
فترمى. أما في شهر رمضان فيبلغ الهدر ذروته، بسبب ثقافة تنويع السفرة والتفنن في أنواع
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المقليات والحلويات والفطائر والكبسات... ووو. فانقلب مفهوم رمضان لدى البعض من شهر
الروحانية والذكر والقرآن وتخليص الجسم من سموم األكل إلى مشروع تسمين، بحيث من النادر أن
تجد صائما بعد رمضان لم يكتسب وزنا. تعزيز األمن الغذائي للمملكة من أهم أهداف رؤية 2030،
وتحقيقه يجب أن يكون واجبا اجتماعيا، يفرض علينا تغيير السلوكيات االستهالكية التي نمارسها

اآلن.

وخزة:
"وفق إحصائيات هيئة األمن الغذائي فإنه سنويا يهدر نحو 557 ألف طن من األرز و917 ألف طن من

الخبز و444 ألف طن من الدجاج، في المجمل الهدر الغذائي في المملكة يتجاوز أربعة ماليين طن،
ويكلف أكثر من 40 مليار ريال، أما الفرد السعودي فيهدر نحو 184 كيلوجراما من الغذاء سنويا..

ويزعلون إذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية"
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

تقنية طباعة الغذاءعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

تقنية طباعة الغذاء
 
 

بهجت بن طلعت حموه
بعد تجربة جائحة كورونا زاد االهتمام العالمي بتطوير وتطبيق أنظمة أتمتة وميكنة الكثير من
المهن واألعمال. ومن خالل ذلك ظهرت استثمارات ضخمة خالل العام الحالي والماضي في استخدام
الطباعة الثالثية لتصنيع الغذاء. تم استحداث تقنية الطباعة الثالثية عام 1986م في الواليات
المتحدة األمريكية إلنتاج البوليمرات (مواد مصنوعة من سالسل طويلة ومتكررة من الجزيئات) من
خالل إضافة طبقات متحكم فيها من خالل برامج متقدمة من الحاسب اآللي لتكوين جسم ثالثي
األبعاد وكانت لها إسهامات متعددة في تطوير سرعة ودقة اإلنتاج في صناعات بعض أجزاء

المحركات النفاثة والسيارات واالستخدامات الطبية المتخصصة.
 

وتطورت هذه التقنية بشكل سريع لتدخل مجال األغذية لتصنيع العجائن للمخبوزات والحلويات
واللحوم والشوكالته والتي تم من خاللها التحكم بدقة في قيمتها الغذائية ومحتواها من العناصر
المعدنية والفيتامينات ومضادات األكسدة واللون والرائحة والطعم والقوام والشكل وهذا
باإلضافة الي سرعة إنتاجها وكفاءتها التخزينية لفترات طويلة (عدة سنوات) مما ساعد على كفاءتها
التسويقية وتقليل الهدر من المنتج منها. واستخدمت منتجات هذه التقنية في تصنيع األغذية
الخاصة بالرياضين وكبار السن وألغراض الحمية وأغذية األطفال والنساء الحوامل وهذا باإلضافة الى
استخدامها التجاري في المطاعم في العديد من الشركات مثل فود إنك وشركة فرايا اإليطالية
وكاندي ناب األمريكية. حيث قدر المتوقع من سوق المبيعات لهذه األغذية بقيمة تصل الى 225
مليون دوالر للعام 2023 م بزيادة سنوية 46 %. ويتوقع منها ما يستهلكه القطاع التجاري فيها
بنسبة 43 % والحكومي 25 % والصحي 20 % واإلستخدام الشخصي المنزلي ما يقارب 9 % في دول
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تتصدرها الواليات المتحدة األمريكية بنسبة 35 % وأوربا 31 % وجنوب شرق أسيا 21 % باإلضافة
الى دول أخرى حول العالم.

 
يتطلب تصنيع الغذاء بواسطة تقنية الطباعة باألبعاد الثالثية الي تصميم برامج حاسوبية متخصصة
والتي تترجم معلوماتها عبر الطابعات الي إضافة طبقات متتالية من المنتج تؤدي الى إكتمال حجمه
وشكله النهائي بنكهة ولون ورائحة ومزاق محدد. ومن أكثر الطرق شيوعًا وأقل تكلفة لتصنيع
الغذاء بهذه الطريقة هو استخدام الضغط والحرارة في أجهزة الطابعات لتركيب وتكوين طبقات
الغذاء والتي في الغالب تكون بصورة سائلة أو شبه صلبة مع إستخدام أشعة الليزر لتحديد وتثبيت
الطبقات بمساعدة الجزيئات السكرية والنشوية. وهناك العديد من المواد الخام لتصنيع األغذية
ثالثية األبعاد مثل البروتينات والتي في اغلبها ذات المصدر النباتي (فول الصويا) والكربوهيدرات
(البطاطس واألرز) والدهون (الزبدة والزيوت النباتية) والصمغ النباتي وبعض مستخلصات الخضروات

والفواكه لتوفير العناصر المعدنية والفيتامينات.
 

وكما تستخدم حاليًا الغرويات المائية (المواد التي تتحول إلى هالم بخلطها بالماء) لتحل محل
المكونات األساسية لألغذية بمواد متجددة مثل الطحالب وعدس الماء والعشب (أحد المصادر
الطبيعية للبروتين والكربوهيدرات ومضادات األكسدة) وتحويل تلك المكونات إلى طعام قابل

لألكل.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

الرياض الخضراء وأنسنة األمكنةعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددغازي العمريالكاتب

الرياض الخضراء وأنسنة األمكنة
 

غازي العمري
سعدت بأن كنت متواجدًا الخميس الماضي في حي الجزيرة الذي أصبح نموذجيًا بحق بعد زيارة برنامج
الرياض الخضراء له، وهنا سأحكي لكم باقتضاب غير مخل وال مسهب بعض شهادتي، ومشاهداتي

بعد زيارتي أنا وعدد من الصحافيين والكتاب لفعالية بدء تشجير الحي.
 

كان الجو احتفاليًا والطقس رائعًا لهكذا مناسبة، والتنظيم كذلك كان احترافيًا ومتقنًا أما رائحة التربة
الطينية فقد أنعشت الروح والذاكرة وأعادتنا أليام الكشتات في ضواحي الخرج في األيام الخوالي،
فاألشجار الطازجة من المشاتل كانت العروس التي أسرت األلباب بينما ظلت ترقص وريقاتها

وأغصانها مبتهجة.
 

حسنًا، لقد اجتمعت المحاسن في هذه الفعالية، فالترتيب والتقنية الحديثة والضيافة والماء
والخضرة واألوجه المبتسمة، كل ذلك وأكثر كان حاضرًا بجهود دؤوبة من منظمي البرنامج الطموح

الذي وعد الرياض بسبعة ماليين وخمس مئة ألف شجرة وابتدأ الغرس في كل مكان.
 

حينما أخذ بأيدينا المنظمون لنبدأ جولتنا بالشاشات التفاعلية شعرنا بالجدية والمسؤولية، فقد رأينا
رأي العين هذه الُمدى الخضراء والتي ستكون رياضًا بإذن الله، وهنا تواتي الفرصة لعرض بعض

األرقام الضخمة التي أدهشتنا.
 

43 حديقة كبرى بعضها ستضم منشآت ضخمة كاستاد الرياض الجديد، وستضم دور سينما وبوليفارد

ومساحات طبيعية، تتوزع على أجزاء الرياض خارج نطاق األحياء السكنية، بمساحات تتجاوز 50 ألفًا
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للحديقة الكبرى الواحدة وتصل إلى مليون متر مربع، أما داخل األحياء فقد تقررت عدة تصاميم لما
مجموعه 3331 حديقة حي وتشمل 120 حيًا سكنيًا وتعادل جهود التشجير والمساحات الخضراء الجاري
تنفيذها مساحة 541كم2 من األشجار، وكلها من إنتاج مشتلين تبلغ طاقتهما اإلنتاجية أكثر من ثالثة

ماليين شتلة في العام الواحد.
 

كل هذه المساحات الخضراء التي بدأت تتشكل في رقاع العاصمة بدءًا من أحياء العزيزية والنسيم
والجزيرة فضًال عن الطرق الرئيسية والميادين والشوارع الفرعية ومداخل العاصمة سيكون رّيها
بنسبة 100 ? بالمياه الرمادية أو المعالجة بطاقة يومية تبلغ مليون متر مكعب عبر شبكة حديثة تعد

األكبر عالميًا بأطوال تناهز 1300كم.
 

بواكير العمل المتقن والمستدام ومبشراته أخذت تتوالى بإضافات معرفية غاية في الروعة زودنا بها
سعادة المهندس عبدالعزيز المقبل مدير برنامج الرياض الخضراء حيث أشار إلى أن 98 نوعًا من األشجار
المالئمة كانت هي الخيارات األفضل علميًا لبيئة الرياض، فأشجار الرياض الخضراء المنتقاة بعناية
والتي تحب بيئتنا ذات المناخ الصحراوي وتتميز بكثافة ظلها وسرعة نموها جاء من أبرز أنواعها

ومسمياتها النيم والطلح الملحي والسدر والبروشنون والكوريدا والبلتفورم والبلوط والزنزلخت.
 

ويضيف مدير البرنامج بأن األثر لهذا التشجير المليوني سيخفض وهج حرارة سطح األرض في العاصمة
الرياض حتى 10 درجات مئوية، وسيخفض معدل ثاني أكسيد الكربون في الهواء بنسبة 6 ? وهذا مما
سيحسن جودة الحياة ويسهم في زيادة معدالت المشي بمقدار ستة آالف خطوة وهذه المساهمة
العملية من برنامج الرياض الخضراء ليست سوى داعم معزز لبرنامج جودة الحياة والذي أعلن أن

الرياض ستكون ضمن أهم 100 مدينة في العالم.
 

في الغد القريب ستتغير الجامعات والكليات والمجمعات الحكومية والمساجد والمنشآت الصحية
ومواقع مواقف السيارات واألودية وروافدها وكذلك األراضي الفضاء كلها ستكون غنية بالتشجير
الحضري الذي سيكتمل في 2030 بحول الله وقوته، ولعلنا نجد العذر لمسؤولي التخطيط الحضري
في السابق، بعد أن ُأهِملت الحاجات اإلنسانية وقضايا االستدامة في المشاريع السابقة في ظل

تسارع وتيرة التنمية العمرانية وتضاعف مساحة العاصمة العربية األكبر الرياض.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

المنتجات الخضراء تنموعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددكلمة االقتصاديةالكاتب

المنتجات الخضراء تنمو

كلمة االقتصادية
مع تطور حركة التجارة وتنميتها وتطويرها لتكون داعمة للتنمية المستدامة، تأتي المطالب بضرورة
وجود اهتمام عالمي متزايد بقضية التجارة الخضراء، نتيجة التحديات الراهنة التي يمر بها العالم،
خاصة قضية تغير المناخ التي فرضت نفسها على الواقع العالمي، حيث بدأ االتجاه إلى إعادة التفكير
في شبكات اإلنتاج واالستهالك واستدامة سالسل التوريد، وهو ما أفرز الحاجة إلى تحديد الطرق
العملية التي يمكن أن تدعم بها التجارة االنتقال إلى اقتصاد عالمي أكثر اخضرارا. ومن هذا المنطلق
تأتي أهمية الدور الذي تلعبه التجارة الخضراء في إيجاد وظائف، وتوفير الغذاء، والحد من الفقر، أو

بمعنى آخر تحقيق التنمية المستدامة.
 

وأشار برنامج األمم المتحدة للبيئة UNEP الذي يعرف التجارة الخضراء على أنها النشاط التسويقي
الذي يعمل على تعزيز اإلجراءات المستدامة لالنخراط في التجارة غير الملوثة للبيئة. وتشير البيانات
إلى أنه في 2019، بلغت قيمة التجارة الخضراء نحو 1.3 تريليون دوالر في الواليات المتحدة فقط.
كما أنها أوجدت نحو 9.5 مليون وظيفة بدوام كامل، وأوضح صندوق النقد الدولي أنه يمكن للصين
زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بنحو 0.7 في المائة وصنع نحو 12 مليون وظيفة بحلول 2027 في حالة

قيام الصين باالستثمار األخضر وتطبيق ضرائب الكربون.
 

وفيما يتعلق بالتجارة، ذكرت البيانات أنها ال تخلو أيضا من التحديات البيئية، فيمكن أن تزيد
االنبعاثات الناتجة عن وسائل النقل الدولي للبضائع بنسبة تصل إلى 160 في المائة بحلول 2050، في
حالة عدم اتخاذ أي إجراء، وتواجه الشركات عديدا من التحديات في هذا الصدد، حيث يمكن أن تقوم
الشركات بنقل إنتاجها إلى أماكن أخرى ذات معايير أقل. كما أن السفن والطائرات والشاحنات التي
تقوم بنقل البضائع في جميع أنحاء العالم تسهم في تحقيق مستويات عالية من انبعاثات غازات
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االحتباس الحراري. والجدير بالذكر أن هناك مجموعة من السلع التي يتم تداولها دوليا، مثل القمح
والذرة والحديد والصلب واألسمنت.

 
ويؤكد تقرير التجارة العالمية أن العوامل التي ساعدت على نمو التجارة قد شملت حل المشكالت
اللوجستية بصورة كبيرة وزيادة سعة الشحن العالمية وتراجع تكاليف الشحن، حيث عاد مؤشر معدل
شحن الحاويات في شنغهاي إلى مستويات ما قبل الوباء، وزاد مؤشر مديري المشتريات في الصين
بأكثر من خمس نقاط مئوية منذ كانون األول (ديسمبر) 2022، ما يشير إلى نشاط التصنيع والخدمات

القوي.
 

هذه العودة أتت مع تنامي الطلب العالمي، ما دعم التجارة العالمية خالل 2022 لتبلغ 32 تريليون
دوالر، وبلغ حجم تجارة السلع 25 تريليون دوالر، فيما بلغ حجم تجارة الخدمات سبعة تريليونات دوالر،
من الجدير بالمالحظة أن الخط البياني للتجارة في السلع والخدمات، شهد تقلبات حادة خالل العام،
فبينما بدأ النمو ضعيفا في كال القطاعين فإنه تراجع بسرعة حتى بلغ التراجع أقصاه عند الربع الثاني
مع وصول تراجع النمو في الخدمات إلى سالب 17 في المائة، وفي السلع إلى سالب 15 في المائة،
قبل أن يعود إلى االرتفاع بشكل حاد جدا نحو منتصف العام، حيث بلغ نمو الخدمات 19 في المائة،
بينما بلغ نمو التجارة في السلع 8 في المائة، لكن رغم هذه القفزة الحادة فقد عاد التراجع ليكون
سيد الموقف حتى نهاية العام ويفقد النمو كل زخمه في كال القطاعين، ليصل إلى نسب متقاربة
عند 1 و3 في المائة مع نهاية العام، وهذه التقلبات الحادة ترسم كثيرا من عدم اليقين بشأن حالة
التجارة العالمية في العام الحالي، حيث أثر االنكماش التجاري العالمي في الربع األخير من 2022 في
الدول النامية بشكل أكبر وانخفضت وارداتها وصادراتها بنسبة 6 في المائة مقارنة بالربع السابق

بينما تراجعت الصادرات من اقتصادات شرق آسيا بنسبة 7 في المائة.
 

وكما أشرنا فإن التقلبات أتت نتيجة عوامل إيجابية وسلبية معا، لكن من الواضح أن التأثيرات
السلبية كانت أكثر قوة وظهرت بوضوح مع ارتفاع أسعار الفائدة بمستويات قياسية وبسرعة عالية
منذ آذار (مارس) 2022، حيث بدأت التجارة العالمية في الركود وتأثرت قطاعات الخدمات والسلع
مباشرة عند الربع الثاني، قبل أن تستعيد نموها لكن األثر استمر في االتجاه السالب لكل التجارة

العالمية حتى نهاية العام.
 

إن ارتفاع أسعار الطاقة واألغذية والمعادن، إضافة إلى "التوترات الجيوسياسية، التي شملت الصراع
بين االتحاد الروسي وأوكرانيا، الذي قاد الصادرات الروسية إلى أكبر تراجع بين الدول الكبرى خالل
الربع األخير من 2022، كل هذه العوامل مجتمعة نراها أضرت بالتوقعات بالنسبة إلى التجارة، التي قد
تستمر في تعتيم الصورة العامة للتجارة العالمية، خاصة أن أكثر الدول األقل نموا والدول منخفضة
الدخل، إما معرضة لمخاطر عالية وإما تعاني بالفعل ضائقة ديون، وقد صدر تحذير صريح في هذا
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الجانب بأن "المستويات القياسية الحالية للديون العالمية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، ستستمر
في التأثير سلبا في ظروف االقتصاد الكلي في عديد من الدول.

 
أمام هذه الصورة السلبية العامة، نالحظ بعض اإلشارات اإليجابية التي أظهرتها تجارة المنتجات
الخضراء وتعد من الجوانب اإليجابية واألخبار السارة لكوكب األرض، حيث بلغ نمو المنتجات الخضراء
بنسبة 4 في المائة خالل النصف الثاني من 2022 لتصل إلى 1.9 تريليون دوالر، لكن األخبار الجيدة
ليست في النمو فقط بل في االتجاه الصاعد المستمر لهذا النمو. فبينما شهدت التجارة العالمي
تقلبات حادة كما أشرنا، ورغم االتجاه السالب الذي عم جميع السلع بما يقود لتوقعات بالركود للعام
الحالي، فإن السلع الخضراء كانت تسير عكس التيار تماما، حيث يتجه النمو صعودا دون تقلبات. ومن
الالفت والمبشر أن هذه النتائج تأتي بعد أيام فقط من إصدار األمم المتحدة "تحذيرا أخيرا"، من
ارتفاع انبعاثات غازات االحتباس الحراري يدفع الكوكب إلى حافة تغيير ال رجعة فيه، وأمام هذ التحذير
فإن تقرير "أونكتاد" يذهب بعيدا مع توقعات بأن تزدهر الصناعات الخضراء وأن تصبح أنماط التجارة
الدولية أكثر ارتباطا بالتحول نحو اقتصاد عالمي أكثر اخضرارا. ومع بعض العوامل اإليجابية مثل
احتماالت تجنب الركود في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة، وضعف الدوالر، الذي انخفض بنسبة
7 في المائة تقريبا بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 وشباط (فبراير) 2023 بما سيؤدي إلى زيادة

الطلب على السلع المتداولة.
 

وأخيرا فمن الضروري أن تصبح التجارة الدولية أكثر استدامة وتسهم في حماية الطبيعة "رأس مال"
االقتصادات في العالم النامي. كما يمكن تحديد المجاالت التي يمكن أن يدعمها العمل العام

والخاص في الدول النامية في جهودها للوصول إلى األسواق الدولية الصديقة للبيئة.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

سمو األمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع شراكة" مليون ساعة تطوعية"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

13تكرار الرصدالعددالكاتب

 سمو األمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع شراكة" مليون
ساعة تطوعية"

بريدة - واس
شهد صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة
القصيم بمكتبه اليوم، توقيع شراكة تعاون ثالثية بين جامعة القصيم، وفرع وزارة البيئة والمياه
والزراعة بالمنطقة ، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ، وذلك لتنفيذ "مبادرة
مليون ساعة تطوعية بيئية"، لمدة 3 سنوات، بحضور معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور
عبدالرحمن الداوود، ووكيل اإلمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه

والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي.

وتهدف المذكرة التي وقعها من جانب جامعة القصيم وكيل الجامعة الدكتور محمد بن عبدالرحمن
السعوي، ومن جانب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي،
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ومن جانب المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي المهندس بدر النقيدان، إلى مشاركة الفرق
التطوعية ومنسوبي وطالب وطالبات جامعة القصيم في االستزراع، وتحسين الغطاء النباتي في
المنتزهات الوطنية ومنشآت جامعة القصيم، باإلضافة إلى تعزيز حمالت نثر البذور والحمالت

التثقيفية، وتقديم االستشارة في نوعية النباتات واآلفات واألدوية المناسبة لمكافحتها.

وأشاد سموه بمستهدفات المبادرة التي تسهم في تعزيز المحافظة على البيئة، مؤكدًا أهمية
إشراك جميع القطاعات الحكومية والفرق التطوعية لتكون هذه المبادرة شاملة لجميع الراغبين
بالعمل التطوعي؛ تحقيقًا ألهداف رؤية المملكة 2030 ، منوهًا بما تحقق من جهود في تعزيز استزراع
وتشجير المتنزهات الوطنية والمقار الجامعية، إلى جانب حمالت التنظيف للمتنزهات البرية

بالمنطقة، وصوًال لتحقيق مليون ساعة تطوعية لمنسوبي جامعة القصيم.

وأكد سمو األمير فيصل بن مشعل أن هذه الشراكة من مستهدفات رؤية المملكة 2030، وانسجاًما
مع مبادرة "السعودية خضراء" ومواصلة لنجاحات مبادرة "أرض القصيم خضراء" ، وتعزيزًا لتحقيق

الغايات والقيم البيئية ورفع نسبة الغطاء النباتي والتشجير بمنطقة القصيم.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

سمو األمير فيصل بن نواف يتسّلم التقرير الختامي لنادي فروسية الجوفعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

 سمو األمير فيصل بن نواف يتسّلم التقرير الختامي لنادي
فروسية الجوف

سكاكا - واس
تسّلم صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف التقرير الختامي

لهذا العام لميدان الفروسية بالمنطقة.

جاء ذلك خالل لقاء سموه في مكتبه اليوم , مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة أحمد بن إبراهيم
القايد يرافقه المشرف على الميدان خالد بن ماجد السرحاني.

وأشاد سمو األمير فيصل بن نواف بما احتواه التقرير لخدمة هذه الرياضة ومحبيها في المنطقة
كافة.
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ونوه سموه بحرص واهتمام القيادة الرشيدة بتشجيع الرياضات التي تمثل األصالة والعراقة، ومنها
رياضة الفروسية، مؤكدًا دعم إمارة المنطقة لكل ما يخدم وينمي ويساعد على الدفع بعجلة التطوير

في المنطقة بما يخدم هذه الرياضة األصيلة.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

باحثو "كاوست" يطورون أغشية نانوية من التمر لالستخدام الصناعيعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

باحثو "كاوست" يطورون أغشية نانوية من التمر لالستخدام
الصناعي

 "االقتصادية" من الرياض
تمكن فريق من الباحثين من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست"، عبر مجموعة من
التجارب والتقنيات الحديثة، من تحويل نوى التمر إلى أغشية ترشيح نانوية صديقة للبيئة، بإمكانها أن
تتفادى عيوب األغشية التقليدية، مع العمل على استكمال األبحاث من أجل التحقق من إمكانية طرح

تلك األغشية تجاريا في المستقبل، لالستخدام الصناعي.
 

ويعد الترشيح عملية فيزيائية أو ميكانيكية تهدف إلى فصل أو إزالة الجسيمات الدقيقة والغروانية
من السائل بمساعدة "وسط ترشيح" يسمى "غشاء ترشيح"، وهو غشاء نفوذ يسمح بمرور الموائع
فقط، حيث ظهرت في منتصف القرن الماضي أغشية الترشيح في مجموعة واسعة من التطبيقات
لخدمة احتياجاتنا اليومية، وانتشرت على نطاق واسع في التطبيقات الصناعية والطبية والبيئية؛
فهي تستخدم في تحلية مياه البحر ومعالجة وتنقية المياه وصناعات األغذية والمشروبات وفصل

البروتين والدم وتوصيل الدواء وغيرها.
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وغالبا ما تفصل العمليات الصناعية المركبات عن بعضها البعض كما تفصلها عن المحاليل باستخدام
الفصل الحراري كثيف االستهالك للطاقة، والذي يتضمن دورات متعددة من التبخير والتكثيف، ومنذ
وقت قريب، خرجت إلى النور أغشية الترشيح النانوي الموفرة للطاقة بوصفها بديال مستداما، لكن
حتى هذه األغشية تحمل عيبا في طياتها، وهو أن إنتاجها يتطلب استعمال بوليمرات أحفورية ومواد

كيميائية سامة.
 

من جانبه أوضح أستاذ الهندسة الكيميائية المساعد قائد الفريق البحثي في "كاوست"، أن نوى التمر
متاح بوفرة ومتجدد، حيث يزرع 90 في المائة من نخيل التمر العالمي في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا، وهو ما يجعل االستخدام التجاري لغشائنا المصنوع من نوى التمر واعدا، مضيفا أن
األغشية التي صنعها الفريق من التمر تمتاز بقابلية التعديل، والفعالية، والثبات، وقابلية التحلل

عضويا وذلك في إطار عمليٍة صديقة للبيئة.
 

وبين أنه في الوقت الحالي تهيمن األغشية البوليمرية على صناعة أغشية الفصل لما لها من
مميزات، فيما ُيعد استخدام األغشية البوليمرية مقيدا باستقرار خصائصها الكيميائية والحرارية، كما
تفسد األغشية البوليمرية بسهولة وتكون عرضة للتلوث، مشيرا إلى أن تلك المشاكل في األغشية
البوليمرية يمكن حلها عن طريق عن استخدام تعديل تقنيات النانو لألغشية التي تعد تقنية واعدة
لزيادة عزل المواد الذائبة منخفضة الوزن مثل األمالح والملوثات العضوية ذات الوزن الجزيئي

المنخفض.
 

وكانت أولى هذه التجارب البحثية في صناعة األغشية قد بدأت خطواتها بطحن نوى التمر وغربلته
بحيث يصير مسحوًقا ناعًما، واسُتخلصت من المسحوق مكوناٌت عضوية؛ قوامها كتلٌة حيوية خشبية
ثم ُأذيبت هذه المكونات باستعمال مزيج من ُمذيبين مستدامين هما: السائل األيوني أسيتات 1-

.(DMSO) بوتيل1-3- ميثيل إيميدازوليوم وثنائي ميثيل السلفوكسيد
 

وطرحت الكتلة الحيوية الذائبة لنوى التمر في طبقة رقيقة سائلة وعولجت بمادة البولي دوبامين
المستوحى من بلح البحر لتقليل حجم مسام الغشاء، بعد ذلك، ضبط الباحثون أداء الغشاء في عملية

الفصل عن طريق تغيير كل من عدد طبقات البولي دوبامين والزمن المستغرق في طالئها.
 

وبعدما أخضعت األغشية لفحوصات باستخدام تقنياٍت مجهرية ومطيافية متقدمة، أجريت تجارب
ترشيح الزيت والُمذيبات الختبار أدائها في غربلة الجزيئات، فأظهرت األغشية أداء ممتازا في الترشيح
النانوي للُمذيبات العضوية، المستعمل في الصناعات الدوائية، على سبيل المثال، وفي عملية فصل
الزيت عن الماء، التي تستعملها صناعات النفط واألدوات المعدنية واألغذية, وإضافة إلى ذلك، يؤكد
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الفريق أن هذه األغشية تمتاز بثباٍت واستقرار عند استعمالها المتواصل على مدار أسبوع وهي أيضا
قابلة للتحلل عضويا بواسطة إنزيم شائع.

 
وقال أحد باحثي ما بعد الدكتوراة في في العمليات المستدامة لتطوير المواد واألغشية المسامية
للترشيح النانوي "كاوست" الدكتور ريفان هارديان: هذا الجهد البحثي يجتاز العديد من المشكالت
الكبيرة التي يواجهها مجال تصنيع أغشية الترشيح النانوي، ويعتزم الفريق بذل المزيد من الجهود

البحثية بهدف االرتقاء بعملية التصنيع ومعايير األغشية إلى أفضل مستوى ممكن.
 

هذا وسينطلق مشروع تجريبي الختبار جدوى التوسع في العملية، ومدى اتساق أداء الغشاء
وإمكانية تكراره، وبين أنه ثمة مراحل عديدة ال تزال تفصلنا عن إمكانية استغالل الغشاء تجاريا،
وسيتضمن ذلك إستراتيجيًة لجمع الكتلة الحيوية لنوى التمر من المنتجين، ورفع مستوى تصنيع

األغشية".
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

بعد عامين من إطالق مبادرة “السعودية الخضراء”.. 150 ألف منزل مزود بالكهرباء عن طريق الطاقة المتجددةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

بعد عامين من إطالق مبادرة “السعودية الخضراء”.. 150 ألف
منزل مزود بالكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة

كشف حساب "السعودية الخضراء" عن إحصائية باألعمال التي قامت بها مبادرة السعودية الخضراء ،
وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثانية إلعالن صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير محمد بن
سلمان –حفظه الله- عن مبادرة السعودية الخضراء. وأوضح في "إنفوجراف" نشره على "تويتر"، أنه
تم تزويد  150 ألف منزل بالكهرباء من مصادر طاقة متجددة، كما تمت زراعة عشرات الماليين من

األشجار. وأضاف أنه تمت إعادة توطين 1200 حيوان مهدد باالنقراض.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

إطالق مبادرة "جامعة خضراء مستدامة" في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

إطالق مبادرة "جامعة خضراء مستدامة" في جامعة األميرة نورة
بنت عبدالرحمن

الرياض - واس
أطلقت إدارة المسؤولية المجتمعية واالستدامة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم،
مبادرة "جامعة خضراء مستدامة"، تزامنًا مع احتفال المملكة األول بيوم المسؤولية االجتماعية،

ومع تاريخ إطالق المبادرة الوطنية السعودية الخضراء والشرق األوسط األخضر.
 

وتأتي المبادرة بهدف تعزيز قيم التطوع لدى منسوبات الجامعة، وتعزيز الوعي بأهمية اتخاذ خطوات
جادة وفعالة لحماية البيئة الجامعية، وإدارة النفايات، وترشيد استهالك الطاقة والمياه، وتوعية
المجتمع بأهمية حماية البيئة من آثار االستخدام السلبي للممتلكات، والحفاظ على الموارد الطبيعية
وضمان استدامتها، إضافة إلى ابتكار وسائل إبداعية، وتوظيف التقنيات البيئية المستدامة؛ لتحسين

المظهر العام للجامعة.
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وتسعى المبادرة لإلسهام في زيادة الرقعة الخضراء في الجامعة من خالل غرس 500 شتلة متوافقة
مع معايير المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وإشراك الطالبات مع قيادات
الجامعة وأعضاء الهيئتين التعليمية واإلدارية في أنشطة تفاعلية مجتمعية؛ لتكريس قيم

المسؤولية واالنتماء والوالء لديهم.

يشار إلى أن حزمة من الفعاليات في الجامعة تعمل على تحقيق خطة جامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمن 2025 في توفير بيئة صحية آمنة، وهدفها الرامي نحو االنتقال من المفهوم التقليدي إلى
المفهوم االحترافي للعمل التطوعي، وتطبيق الممارسات االحترافية للتطوع، وذلك اتساًقا مع
األهداف العامة للوطن في الوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة بحلول عام 2030؛ لتعزيز
المسؤولية المجتمعية، والتشارك في البناء االقتصادي لدى القطاعات والمؤسسات كافة وفي

مختلف المجاالت.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

هل تعاني المملكة شحا في المياه بحلول 2040؟عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

هل تعاني المملكة شحا في المياه بحلول 2040؟

سحر أبوشاهين - الدمام
صنفت إحصائية حديثة صادرة عن معهد الموارد العالمية عبر اتحاد الذكاء االقتصادي المملكة
ومعظم دول الشرق األوسط من بين األكثر معاناة من ضغوط توفير المياه العذبة بحلول 2040،

بنسبة تزيد على %80.
 

وتعقيبا على اإلحصائية قال الخبير في تحلية المياه وأستاذ الهندسة الكيميائية الدكتور محسن
القحطاني لـ«مكة»، «إن المعطيات على أرض الواقع إيجابية جدا، وتخالف هذا التصنيف، إذ إن
السعودية هي البلد األول في العالم من حيث حجم المياه العذبة المنتجة عبر محطات تحلية المياه

المتعددة على الساحلين الشرقي والغربي، بنحو 6 ماليين م3 من المياه تنتج يوميا».
 

معطيات إيجابية
    السعودية رائدة في مجال تقنيات تحلية المياه
    لديها الكوادر ذات الخبرات والمهارات المطلوبة
    لدى المملكة القاعدة العلمية البحثية المتخصصة
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

محاضرات وأوراق علمية وورش عمل.. متحدثون عالميون ُيشيدون بتميز مؤتمر اإلبل باألحساءعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

10تكرار الرصدالعددالكاتب

محاضرات وأوراق علمية وورش عمل.. متحدثون عالميون ُيشيدون بتميز مؤتمر
اإلبل باألحساء

مشاَركاٌت تناولت أهم األمراض التي تصيب اإلبل وطرق عالجها
والوقاية منها وتحسين اإلنتاجية

سبق
أجَمَع متحدثون عالميون على النتائج المتميزة والفريدة للمؤتمر الـ6 للجمعية العالمية ألبحاث
وتنمية اإلبل، الذي َنّظمته جامعة الملك فيصل باألحساء؛ ممثلة في الجمعية الطبية البيطرية
السعودية، ومركز أبحاث اإلبل، لمدة 5 أيام، برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان تحت شعار:
"دور اإلبل في األمن الغذائي والنمو االقتصادي"، واخُتتمت فعالياته والمعرض المصاحب له، مؤخًرا.
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وشارك رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ووكيل الجامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الشمري، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية
السعودية األستاذ الدكتور صالح الشامي، ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، مدير مركز أبحاث اإلبل
الدكتور فيصل بن صالح المذن، في اللقاء االجتماعي مع الضيوف والمشاركين في المؤتمر، وأدوا
العرضة السعودية، واستمعوا إلى انطباعات بعض المتحدثين عن مشاركتهم في المؤتمر،

والمكاسب التي َتحققت في المراكز البحثية المتخصصة في الجامعة.
 

وأشاد الجميع بحسن االستقبال والحفاوة وكرم الضيافة، طوال فترة إقامتهم في األحساء.
 

واشتمل المؤتمر على 6 محاور علمية، و5 ورش عمل، وباحثين من 31 دولة في العالم.
 

وأوضحت باربرا بادالينو أستاذ مشارك بجامعة بولوجنا إيطاليا والمتخصصة في صحة ورعاية الحيوان،
ا، وُأعجبت كثيًرا بالبنية أنها استمتعت بحضور المؤتمر؛ مشيرة إلى أن حفل االفتتاح كان منظًما جد�
التحتية لجامعة الملك فيصل، وما يتوافر لديها من إمكانيات بحثية وباحثين على مستوى متميز،
وثّمنت وجود الطالبات في كلية الطب البيطري وانخراطهن في الدراسة بالكلية ومشاركتهن في

أعمال المؤتمر، وتعاون الطالب معها.
 

وأضافت: تم إلقاء العديد من المحاضرات خالل المؤتمر، تناولت أهم األمراض التي تصيب اإلبل
وطرق عالجها وطرق الوقاية منها، وطرق تحسين إنتاجية اإلبل من اللحوم والحليب، وتم عمل
العديد من ورش العمل خالل أعمال المؤتمر، والتقيُت العديد من الباحثين المتخصصين في مجال
اإلبل القادمين من كل دول العالم، وتبادلنا الحديث والخبرات.. ويجب علينا أن نستمر في األبحاث
والدراسات من أجل الحفاظ على صحة وسالمة ورعاية اإلبل، وانطباعي عن محافظة األحساء أنها

ا، لقد سعدت بوجودي في هذا المؤتمر. مدينة جميلة، ونظيفة ومنظمة حق�
 

بدورها قالت المشاركة إيلينا سياني أستاذ مشارك علم الوراثة وتربية الحيوان بجامعة باري إيطاليا:
ا بالعمل في مجال اإلبل هذا الحيوان الرائع الذي يستطيع التكيف مع البيئة الصحراوية سعيدة جد�
القاحلة، وأنا أعمل في مشروع كبير مدعم من االتحاد األوروبي لدراسة الصفات الوراثية وجينات اإلبل
في دول شمال إفريقيا خاصة؛ لفهم ومعرفة طرق عمل هذه الجينات، وكيفية التكيف مع البيئة
الصحراوية عن طريق التقنيات الحيوية الحديثة على مستوى الخلية، ولقد أتيت من قبل منذ 10
ا عن هذه المحافظة، والناس هنا رائعون ومتعاونون سنوات إلى الهفوف، وانطباعي إيجابي جد�

ا. ألقصى درجة والجامعة رائعة جد�
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أما المشارك هاستن أوريون من النمسا فقال: ُتعد هذه هي المرة األولى، التي أزور فيها إلى
المملكة العربية السعودية، وتفاجأت منذ وصولي للمؤتمر بالتنظيم الجيد وبالقائمين عليه.. لقد
ا، واستمتعت باالستماع إلى العديد من المحاضرات، واطلعت على العديد من قاموا بعمل عظيم جد�

المعلومات عن اإلبل.
 

المتحدثة األستاذ الدكتور باميال برجر من جامعة الطب البيطري في فيينا بالنمسا والمتخصصة في
ا، وهو من أفضل المؤتمرات، التي شاركت فيها ا ومنظم جد� مجال الوراثة قالت: إن المؤتمر شيق جد�
منذ جائحة كورونا على اإلطالق، وكانت الجلسات العلمية على أعلى مستوى من الناحية العلمية؛
حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة بشأن تحسين سالالت اإلبل، وزيادة إنتاجها من
األلبان واللحوم وعن طريق تطوير طرق تشخيص األمراض وعالجها، واتباع برامج التحصين المطلوبة،
والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في تحسين الخصوبة والتلقيح الصناعي وإدارة المشاريع
المتعلقة بإنتاج اإلبل.. وبسؤالها عن انطباعها عن األحساء وجامعة الملك فيصل؛ أفادت بأن الجامعة
تسير في الطريق الصحيح نحو التطوير في جميع المجاالت، وأبدت إعجابها بالجامعة وبمحافظة
األحساء، وبمشاركة الطالبات واندماجهن في الدراسة بكلية الطب البيطري، وأثنت على حسن

االستقبال وكرم الضيافة.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

مدرجات بساتين الورد الطائفي المعطرة.. موائد رمضانية للصائمين تزينها القطوف الزاكيةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

8تكرار الرصدالعددالكاتب

مدرجات بساتين الورد الطائفي المعطرة.. موائد رمضانية
للصائمين تزينها القطوف الزاكية

الطائف - واس
غدت بساتين الورد الطائفي في مرتفعات وأودية الهدا والشفا في محافظة الطائف خالل شهر
رمضان، فضاء َرِحيب إلفطار رمضاني مغاير, يفترش فيه العائالت واألصدقاء األرض الُمعطرة بالِعطر
ب مصحوبة بنسمات الهواء العليلة الزاكية, واالنتشار الكثيف لعشائر الورد داخل البساتين، التي الطيِّ
تعد متنفسًا للترفيه وجوًا أمنًا, في الهواء الطلق وسط الطبيعة البديعة التي تكتنزها قمم جبال

الطائف.

وتجد العائالت والوفود السياحية المساحات المتعددة في مدرجات بساتين الورد الطائفي الغنية عن
التعريف، أمًرا مفضًال خارج أسوار المنازل ,وفرصة مناسبة لترتيب سفرة الطعام المختصرة, التي
يحيطها األهل أو األصدقاء، حيث يرى البعض مد السفرة الرمضانية في أماكن مخصصة داخل المزارع،
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وترتيبها بالموائد واألطباق الشهية، التي تزينها الفوانيس مع قطوف الورد المنتثرة، و مزج مياه
الورد الطائفي بالماء العذب لالستمتاع بطعم فريد يروي عطش الصائمين، حيث تستعد العائالت في
استغالل هذه الفرصة الموسمية للخروج منُذ ساعات العصر، واختيار األماكن المهيأة بين شجيرات

الورد، في جٍو يسوده الطمأنينة باألجواء الرمضانية قبل غروب قرص الشمس.

ورصدت وكالة األنباء السعودية "واس" اختالف ذوق األهالي والزوار من عشاق الورد الطائفي ما
بين من يفضل الجلوس واالستمتاع بالمناظر المصاحبة، وآخرون يجدون زيارة معامل ومصانع الورد
وتقطيره أمًرا مستحب, لمشاهدة عمليات التكرير الخاصة بصناعة عطر ودهن الورد الطائفي

ومنتجاته الكثر, فيما يفضل آخرون إحضار وجبات اإلفطار بين شجيرات و نباتات وأزهار الورد.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

"الغذاء والدواء" تفرض حظًرا على لحوم الدواجن وبيض المائدة من األرجنتين وترفعه عن فرنساعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

13تكرار الرصدالعددالكاتب

"الغذاء والدواء" تفرض حظًرا على لحوم الدواجن وبيض المائدة من األرجنتين
وترفعه عن فرنسا

بسبب تفشي فيروس أنفلونزا الطيور والتزاًما بالمعايير الدولية
واالحترازية المتبعة

خالد علي
فرضت الهيئة العامة للدواء والغذاء، حظًرا مؤقًتا على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة

ومنتجاتهما من األرجنتين؛ بسبب تفشي فيروس أنفلونزا الطيور شديد الضراوة في بوينس آيرس.
 

في المقابل، تم رفع الحظر عن لحوم الدواجن وبيض المائدة الفرنسي من المنطقة اإلدارية "ميين"،
بعد تلقي التبليغ الفوري من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) الذي يفيد بعدم وجود تفشٍّ
لمرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة في المنطقة. تأتي هذه اإلجراءات في إطار االلتزام بالمعايير

الدولية واالحترازية المتبعة للحد من انتشار األمراض المعدية.
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https://albiladdaily.com/2023/03/28/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85/
https://ksa-wats.com/606947
https://www.almowaten.net/2023/03/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/
https://rasdnews.net/321934
https://almasdr24.com/2023/03/27/344367/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/


الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

متطوعون يزرعون 7 آالف شتلة طلح بمحمية اإلمامعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

متطوعون يزرعون 7 آالف شتلة طلح بمحمية اإلمام

مكة - الرياض
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

لمدة أسبوع.
 

وتضمنت المشاركة 7 حمالت تطوعية للزراعة بمشاركة نحو 550 متطوعا ومتطوعة، وجرى زراعة
7000 شتلة من أشجار الطلح النجدي، والتي تتميز بقدرتها على تحمل الظروف المناخية.

 
كما شملت مشاركة الهيئة عددا من المنشورات التوعوية بأهمية اإلسهام في التنمية البيئية، خالل
المشاركة في أنشطة التشجير، والتطوع البيئي، وتعزيز التعليم، وأبرز السلوكيات اإليجابية عند
التنزه، إضافة إلى أبرز الزواحف البرية وخصائصها الطبيعية وآلية التعامل معها في بيئتنا الطبيعية،
إلى جانب نشر فيديو تعريفي للتوعية بالسلوكيات الصحيحة للمحافظة على البيئة، وتجنب
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https://makkahnewspaper.com/article/1586709


ي

السلوكيات الخاطئة عند التنزه، 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 06-09-1444

القوات الخاصة لألمن البيئي تضبط (27) ُمخالفًا لنظام البيئة الرتكابهم مخالفات رعيعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

17تكرار الرصدالعددالكاتب

القوات الخاصة لألمن البيئي تضبط (27) ُمخالفًا لنظام البيئة
الرتكابهم مخالفات رعي

الرياض - واس
ضبطت القوات الخاصة لألمن البيئي (27) ُمخالًفا لنظام البيئة، و(21)مواطنًا، و(6) مقيمين من
الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (629) متنًا من اإلبل، و(426)رأسًا من األغنام في أماكن
يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية اإلمام عبدالعزيز بن محمد الملكية

ومحمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة لألمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق
اإلجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة الرعي (500) لكل متن من اإلبل،

وعقوبة رعي األغنام غرامة تصل إلى (200) لكل رأس.
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2438597
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https://www.okaz.com.sa/news/local/2129865?ref=rss&format=simple&link=link
https://sabq.org/saudia/v1t5f9dos2
https://www.alriyadh.com/2004678
https://albiladdaily.com/2023/03/27/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-27-%D9%85%D9%8F%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85/
https://www.sra7h.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-27-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85/
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/643052
https://ajel.sa/local/htvdgjyr0u
https://ksa-wats.com/607058
https://alkhaleej365.co/saudi-arabia-news/11947918
https://www.al-madina.com/article/833063
https://twasul.info/2080315/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-27-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
https://www.hasatoday.com/355631
https://www.almowaten.net/2023/03/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-27-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AE/
https://profilenews.net/?p=557006
https://mn2ol.com/ksa/1551618


وحث المتحدث الرسمي على اإلبالغ عن أي مخالفة تمثل اعتداًء على البيئة أو الحياة الفطرية على
الرقم (911)بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

إقبال على األسواق واألسعار تتفاوت.. انتعاشة لمبيعات التمور في جازانعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

إقبال على األسواق واألسعار تتفاوت.. انتعاشة لمبيعات التمور
في جازان

نواع مختلفة تحرص عليها األسر.. وعاملون: رمضان هو الموسم
الحقيقي لنا

واس
شهدت أسواق ومحال بيع التمور بمنطقة جازان مع بداية حلول شهر رمضان المبارك إقباًال متزايدًا
من المتسّوقين على شراء التمور بمختلف أنواعها، وانتعاشًا في المبيعات مع وفرة المنتجات من

التمور بجميع أنواعها.
 

ورصدت عدسة وكالة األنباء السعودية "واس"، خالل جولة في محال التمور بالمنطقة، الحركة
الشرائية على التمور من ِقبل المواطنين الذين تدفقوا على األسواق لشراء أجود أنواع التمور
المختلفة القادمة من المدن والمحافظات المصدرة للتمور كالقصيم، والمدينة المنّورة وبيشة

واألحساء وغيرها من مدن المملكة، باعتبار التمر أهم مكونات مائدة اإلفطار للصائم.
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https://sabq.org/saudia/h35y67e8lu
https://ajel.sa/local/owg01x7859
https://majlis-news.com/780378/


 
وأوضح عدٌد من العاملين في تلك المحال أن التمر بجميع أنواعه متوافر بالسوق ويكثر اإلقبال على
أنواع معينة، مثل السكري والخالص وعجوة المدينة والمجدول ورطب الروثانة المثلج، واألسعار
تختلف باختالف األنواع وجودتها حيث يعد شهر رمضان هو الموسم الحقيقي لهم، ما جعل أسواق

التمور تشهد ازدحامًا.
 

وأّكد عدٌد من المتسّوقين حرص األسر على شراء التمور بأنواعها المختلفة وهو من العناصر الرئيسة
التي تتصّدر المائدة الرمضانية نظرًا لقيمته الغذائية، والرتباطه بقيم وعادات وتقاليد اجتماعية
توارثتها األجيال، حيث ارتبطت المائدة الرمضانية بوجود التمر فيها اقتداًء بقول النبي الكريم -صلى

الله عليه وسلم-: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة".
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

1.6 مليون مستفيد من توزيع التمور داخل السعودية قبل رمضان 1444هـعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

عبر 470 جمعية أهلية في 13 منطقة..
1.6 مليون مستفيد من توزيع التمور داخل السعودية قبل

رمضان 1444هـ

مكة المكرمة - جمعان الكناني
وزعت جمعية التمور للخدمات اإلنسانية اكثر من 3760 طن من تمور الدولة المخصصة للجمعيات
األهلية بتكليف من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، استفاد منها أكثر من 1.6 مليون

مستفيد، من خالل 470 جمعية أهلية في 13 منطقة بالمملكة.
 

وقد ُنقلت التمور إلى مستودعات الجمعيات بسالسة وفي وقت قياسي وقبل شهر رمضان المبارك
مع األخذ في االعتبار تباعد الجمعيات األهلية وانتشارها الجغرافي.

 
وعبر وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح بن ماجد عن
شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين "حفظهما الله" على حرصهم

ودعمهم للجمعيات األهلية من خالل برنامج توزيع تمور الدولة على الجمعيات األهلية.
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https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2438577
https://www.alriyadh.com/2004668
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وأكد أن برنامج توزيع تمور الدولة على الجمعيات األهلية برنامج سنوي ُتشرف عليه الوزارة بهدف
إمداد الجمعيات األهلية سنوًيا بما يحتاجون إليه من تمور قبل شهر رمضان المبارك، مقدمًا شكره
وتقديره لجمعية التمور للخدمات اإلنسانية على ما بذلوه من جهد مشكور لتصل هذه التمور في

الوقت المناسب.
 

من جانب آخر كشف الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن
الجمعية دشنت بداية هذا العام منصتها الخاصة بالمنح العيني والتي تيسر على الجمعيات األهلية
تقديم طلبات المنح ورفع التقارير عن التنفيذ، مؤكًدا توزيع أكثر من 3760 طن من التمور التي
خصصتها الدولة لتغطية احتياجات 470 جمعية أهلية بزيادة وصلت 36% عن العام الماضي، مشيًرا
إلى أن البرنامج يعزز دور وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في تمكين الجمعيات األهلية
بالمملكة لتحقيق أهدافهم االجتماعية واإلغاثية ورفع جودة الحياة للمستفيدين، وتوفير احتياجاتهم

خاصة من التمور قبل شهر رمضان المبارك.
 

وأشار أن "جمعية التمور للخدمات اإلنسانية" حظيت بثقة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
وثقة المركز الوطني للنخيل والتمور لتوزيع التمور خالل عام 1444 هـ.

 
ورفع د.التويجري أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز، وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان "حفظهما الله"، على
دعمهما المتواصل للجمعيات األهلية وحرصهما على مساعدة المحتاجين، وعبر عن شكره العميق
لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية والمركز الوطني للنخيل والتمور على ثقتهم بالجمعية

وتشريفها بتنفيذ هذا البرنامج الوطني.
 

ولفت إلى أن برنامج توزيع التمور يأتي امتدادًا لمبادرات الجمعية التي تهدف إلى تمكين قطاع
التمور في العمل التنموي واالجتماعي، ورفع كفاءة التبرعات العينية من التمور والمحافظة عليها،

والتقليل من الهدر والفقد في قطاع التمور .
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

حمولة "أبو ياسر 2" تتهيأ للتوزيع.. ميناء جازان يستقبل 19.100 رأس ماشية قادمة من جيبوتيعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

حمولة "أبو ياسر 2" تتهيأ للتوزيع.. ميناء جازان يستقبل 19.100 رأس ماشية
قادمة من جيبوتي

بعد التأكد من خلّوها من األمراض المحجرية بما يعزز منظومة
األمن الغذائي ويلبي متطلبات السوق

واس
ا، استقبل ميناء جازان، السفينة أبو ياسر 2، وعلى متنها 19.100 رأس ماشية حية بوزن 3118 طن�
قادمة من جيبوتي، لتوزيعها على مناطق المملكة بعد التأكد من خلوها من األمراض المحجرية، بما
يعزز منظومة األمن الغذائي ويلبي 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
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https://sabq.org/saudia/2wjg0h18br


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 الرئيسية للمنطقة الجنوبية؛ حيث يقع على طرق التجارة البحرية بين أوروبا والشرق األقصى

والخليج العربي وشرق إفريقيا.
 

ويستقبل الميناء شحنات الماشية القادمة من إفريقيا 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 06-09-1444

ضبع يركض على طريق سريع بإحدى مناطق المملكةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

يتجول بكل سرعته وسط السيارات
ضبع يركض على طريق سريع بإحدى مناطق المملكة

وثق مقطع فيديو متداول، ضبًعا في إحدى المناطق بجنوب المملكة وهو يجري بكل سرعته على
طريق سريع وسط السيارات.

وأظهر الفيديو المتداول الذي نشرته قناة “العربية”، الضبع وهو يركض مسرًعا، كما نجح في تفادي
سيارة مسرعة كادت أن تصطدم به عندما كانت تسير في االتجاه المعاكس له.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

مراحل النضج والخصائص.. تعرف على الفرق بين التمر والرطب في الشكل والمكونات والفوائدعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مراحل النضج والخصائص.. تعرف على الفرق بين التمر والرطب في الشكل
والمكونات والفوائد

تشتهر بعض األنواع في مناطق معينة مثل السكري في القصيم
والعجوة والعنبرة بالمدينة

فالح الجوفان
التمور بأنواعها المختلفة تعد من العناصر الرئيسة التي تتصّدر المائدة الرمضانية نظرًا لقيمته
ِه الغذائية، والرتباط المائدة الرمضانية بوجود التمر فيها اقتداًء بالسنة النبوية فقد كاَن َرُسوُل اللَّ
َي َعلى ُرَطَباٍت، َفِإْن َلْم َتُكْن ُرَطَباٌت َفُتَميراٌت، فِإْن لْم َتُكْن صلى الله عليه وسلم ُيْفِطُر َقْبَل َأْن ُيَصلِّ

ُتميْراٌت َحَسا َحَسواٍت ِمْن ماء.
 

وتسلط "سبق" الضوء على أهم المعلومات عن التمر، ومراحل نضجه وخصائص كل مرحلة، والفرق
بين الرطب والتمر في الشكل والمكونات والفوائد، إضافة إلى أنواع التمور وأشهر أماكن تواجدها.

مراحل نضج التمر
التمور تختلف ليس فقط في الحجم واللون والطعم ولكنها تختلف أيضًا في ما تحتويه من عناصر

غذائية عديدة بسبب مرحلة نضجها أوًال وبسبب نوعها ثانيًا.
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فالتمر يؤكل كما هو معروف خالل مراحل نمو ثمرته الثالث، وهي مرحلة البسر أو البلح، ومرحلة

الرطب، ومرحلة التمر، وللثمرة في كل من تلك المراحل الثالث خصائص تغذوية معّينة.
 

فالبسر أو البلح غني باأللياف وبمادة العفصين القابضة بينما يعتبر محتوى أغلب أنواعه من
السكريات في هذه المرحلة قليًال مقارنة بمرحلتي الرطب والتمر، ويصير التمر بلحًا أو بسرًا في أول

مراحل نضجه، وال تستمر هذه المرحلة طويًال.
 

أما في مرحلة الرطب فالتمر كما يدل عليه اسمه غني بالرطوبة وبه كمية جّيدة من السكريات
ولذلك يصلح لألكل خالل األوقات الحاّرة والمعتدلة.

 
وخالل مرحلة التمر أو تمام نضج الثمرة فتقل الرطوبة فيها وتزداد نسبة السكريات، ولذلك يكون
أكل التمر في هذه المرحلة مناسبًا لألجواء الباردة بسبب كثرة السعرات الحرارية فيه وغير مناسب

لألجواء الحارة.

الرطب والتمر
الرطب هو الثمرة الطازجة، أما التمر فهو الثمر تام النضج أو الجاف أو المحفوظ كامًال بطرق الحفظ

المعروفة.
 

ولكل نوع فوائده واستخداماته ووقته، فالرطب الطازج أفضل من حيث احتوائه على العناصر
الغذائية، إذ يفقد التمر بعض العناصر الغذائية مع التخزين وطرق التصنيع، بينما التمر يحتوي على

نسبة أكبر بكثير من الكربوهيدرات واأللياف، فهو يناسب من يحتاج لسعرات أكثر أو طاقة أكثر.
 

والرطب أقل في السعرات الحرارية من التمر فمثًال (100 جرام) من التمر يحتوي 284 سعرة بينما
يحتوي الرطب على 124 سعرة.

 
وتحتوي الحصة الغذائية من الرطب على 2.8 جم من البروتين و 1جم زيوت و 37 جم كربوهيدرات،
بينما يحتوي التمر على 1.8 جم بروتين و0.6 زيوت و 76 جم كربوهيدرات و 5جم ألياف، وتلك األلياف

تساعد كثيرًا على الهضم وضبط نسبة السكر في الدم وتقليل الكوليسترول قليل الكثافة.
 

وكذا من ناحية العناصر الغذائية الصغرى فالتمر يحتوي على نسبة أعلى من الكالسيوم (84 ملجم
في الحصة الواحدة) والحديد (8ملجم) مقارنة بالرطب الذي يحتوي على (34 ملجم) من الكالسيوم،
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و(6 ملجم) من الحديد، ولكن الرطب يحتوي على فيتامين (ج) الذي ال يوجد بالتمر تمامًا حيث يفقد
بفعل عمليات الحفظ.

 
وأخيرًا؛ الرطب أفضل لمرضى القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم الحتوائه على تركيبة غذائية

مناسبة لهم مع قلة الصوديوم.

أنواع التمور
قديمًا كانت أنواع الصفري والخضري والمسكاني والخصاب من أفضل األنواع، بل من يكون لديه
السلج ونبوت سيف كمن يملك أندر أنواع التمور، واآلن اختفت أغلب تلك األنواع، بينما حافظ

الصقعي مثًال على مكانته نظرًا لتميزه في الطعم وسهولة الحفظ.
 

وظهرت أنواع السلطان والهاللي ونبتة علي والبرحي والسكري والخالص والشيشي والرزيز
والمجدول والروثان والقطارة وغيرها من األنواع فغطت على أغلب األنواع األخرى المشهورة في

قديم الزمان.
 

وعالميًا تشتهر (دقلة نور) (المجدولة) وتنتشر في أمريكا وأوروبا بنفس االسم.
 

وفي المملكة تزرع أنواع كثيرة وتشتهر بعض األنواع في بعض المناطق أكثر من غيرها فمثًال اشتهر
السكري والصقعي و"نبتة علي" في القصيم، واشتهرت المدينة بالعجوة والعنبرة والبرني والروثان،
وفي األحساء يشتهر الخالص والرزيز والشيشي، ويشتهر في الخرج والمناطق المجاورة الخشرم
والصقعي والخالص والخضري والصفري ونبوت سيف، وفي بيشة الصفري، وفي حائل الصفراء لها

شهرتها المعروفة، وفي إقليم الوشم اشتهر الخالص والخضري والصقعي.
 

ويختلف التركيب الكيميائي لنفس النوع من منطقة ألخرى، فمثًال خالص الخرج مختلف عن خالص
األحساء وكذا خالص أشيقر وشقراء يختلف عنهما، كما أن هناك أنواعًا أخرى عرفت واشتهرت مؤخرًا
على مستوى المملكة بحكم ترابط مدن وقرى المملكة وزيادة اهتمام الناس بالتمور وتحسينها

والعناية بها.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

تشغيل مسالخ جديدة في بريدةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

توفير خيارات متعددة أمام المستفيدين
تشغيل مسالخ جديدة في بريدة

 
أعلنت أمانة منطقة القصيم ممثلة باإلدارة العامة لالستثمار، عن انطالق األعمال التشغيلية

لمسالخ جديدة بحي العريضي وحي الشقة بمدينة بريدة.
 

وأوضحت أمانة المنطقة أن تلك المشاريع تأتي ضمن الفرص االستثمارية التي طرحتها أمانة
المنطقة أمام القطاع الخاص بغية تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين.
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وتهدف أمانة منطقة القصيم من تلك المشاريع إلى توفير خيارات متعددة أمام المستفيدين
لتقديم خدمات الذبح داخل منشآت مطابقة لالشتراطات الصحية والبيئة للمحافظة على السالمة

العامة.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

أول تفريخ طبيعي للحبارى هذا الموسم في محمية اإلمام سعود الملكيةعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

 أول تفريخ طبيعي للحبارى هذا الموسم في محمية اإلمام
سعود الملكية

فريق التحرير
شهدت محمية اإلمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، تسجيل أول تفريح طبيعي لطائر الحباري خالل هذا
الموسم. ونشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية –عبر تويتر- فيديو لطائر حباري صغير بمحمية
اإلمام سعود الملكية كان مركز تنمية الحياة الفطرية، أكد العمل على زيادة نسبة المناطق
المحمية، وإكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة باالنقراض، وإعادة تأهيل بيئاتنا البحرية،
وذلك ضمن إطار مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. جاء ذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثانية

إلعالن ولي العهد األمير محمد بن سلمان، عن مبادرة السعودية الخضراء.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

بدء االجتماع الرسمي األول للجنة االنتقالية للخسائر واألضرار الخاصة بتغير المناخعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

بدء االجتماع الرسمي األول للجنة االنتقالية للخسائر واألضرار
الخاصة بتغير المناخ

 
 

القاهرة - واس
بدأت اليوم بمدينة األقصر المصرية فعاليات االجتماع الرسمي األول للجنة االنتقالية للخسائر
واألضرار، وذلك في إطار متابعة نتائج الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية األمم المتحدة لتغير
المناخ COP27 بشرم الشيخ، ومناقشة كيفية تنفيذ القرار الذي تمخض عن المؤتمر حول الترتيبات
التمويلية لالستجابة للخسائر واألضرار المرتبطة باآلثار السلبية للتغيرات الُمناخية، وقرار إنشاء

صندوق تمويل الخسائر واألضرار.

وأكد وزير الخارجية المصري الرئيس الحالي للدورة 27 لمؤتمر المناخ COP27، سامح شكري في
كلمته االفتتاحية الجتماع اللجنة الذي يستمر لمدة ثالثة أيام، على المسؤولية الكبيرة التي تضطلع
بها اللجنة لتنفيذ االتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه خالل مؤتمر شرم الشيخ، تلبيًة لتطلعات
المجتمعات التي تعاني من اآلثار السلبية لتغير المناخ، ُمسلطًا الضوء على الظواهر الُمناخية التي

باتت ُتهدد العديد من دول العالم مؤخًرا وبشكٍل خاص الدول األفريقية والدول النامية األخرى.

من جانبه، أكد السكرتير التنفيذي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ سايمون ستيل في
كلمته، على أن مهمة اللجنة بالمقام األول تستهدف تطوير وتطويع نظام المناخ الدولي ليصبح
قادًرا على حماية أرواح الماليين من البشر التي تعاني من آثار تغير الُمناخ، بما في ذلك من خالل إيجاد

وسائل تمويل مبتكرة لتمويل جهود االستجابة لخسائر وأضرار تغير المناخ.

ومن الُمخطط أن تقوم اللجنة االنتقالية التي شكلها مؤتمر شرم الشيخ والمكونة من 24 عضوًا (14
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ي

عضوًا من دول نامية و10 أعضاء من دول متقدمة) بتقديم توصيات لمؤتمر المناخ الُمقبل في دولة
اإلمارات العربية المتحدة COP28 بشأن الترتيبات التمويلية للخسائر واألضرار، وآليات إنشاء

الصندوق، باإلضافة إلى تحديد مصادر تمويل مبتكرة للتعامل معها.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-09-1444

«اإلسالمي للتنمية»: إقرار برنامج لالستجابة لألمن الغذائي بـ 10.5 مليار دوالرعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

«اإلسالمي للتنمية»: إقرار برنامج لالستجابة لألمن الغذائي بـ
10.5 مليار دوالر

«االقتصادية» من الرياض
أقرت مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية حزمة برنامج شامل لالستجابة لألمن الغذائي FSRP بقيمة
10.54 مليار دوالر لدعم البلدان األعضاء في مواجهة أزمة الغذاء المستمرة، وزيادة جهود المجموعة

المستمرة للمساهمة في تعزيز قدرة أعضائها على الصمود لصدمات األمن الغذائي في المستقبل.
 

وأكد الدكتور محمد الجاسر رئيس البنك اإلسالمي للتنمية خالل مؤتمر األمن الغذائي األخير الذي
استضافته العاصمة السنغالية داكار، دعمه القوي لتنمية الزراعة في إفريقيا أثناء تقديم وصف
تفصيلي للتدخالت اإلنمائية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في القارة، خاصة فيما يتعلق بالزراعة

واألمن الغذائي والصحة والتمكين الريفي.
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وأفاد بأن المجموعة قد مولت أكثر من 20 مليار دوالر في مشاريع زراعية، وأن 11 مليار دوالر من
هذه المشاريع في إفريقيا، كما أعلن أن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تتطلع إلى تمويل أكثر من

سبعة مليارات دوالر في إفريقيا في األعوام الخمسة المقبلة.
 

ويعتقد الخبراء أن مثل هذا االستثمار الضخم وااللتزام القوي من مجموعة البنك يمثالن فرصة هائلة
ويضعان بالفعل األساس الستجابة شاملة يمكن أن تتجنب اآلثار السلبية على القارة وتعكس األثر

السلبي النعدام األمن الغذائي في المنطقة، وال سيما للدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية.
 

وتتوقف كفاءة هذه االستجابة على الوصول إلى المجتمعات الضعيفة واألكثر حرمانا التي يصعب
الوصول إليها وإحداث تغيير ملموس في وصولهم إلى الغذاء بأسعار معقولة والخدمات االجتماعية

األساسية.
 

من جانبه، أعلن الدكتور منصور مختار نائب رئيس العمليات في البنك اإلسالمي للتنمية، أن مجموعة
البنك تعمل بدقة للحد من التأثير السلبي النعدام األمن الغذائي على الناس وتطوير الهياكل التي
ستؤدي إلى أنظمة إنتاج غذائي مستدامة ومرنة في المنطقة قائال "لقد شاركنا بنشاط في قطاع
الزراعة في إفريقيا، في محاولة لدعم التحسينات في اإلنتاجية الزراعية وتعزيز الوصول إلى األسواق

والتكنولوجيا".
 

وأضاف" تلقت تدخالت البنوك في الزراعة زخما متجددا في أعقاب األزمة الروسية - األوكرانية، التي
أدت إلى تفاقم حالة انعدام األمن الغذائي في إفريقيا، وقد تم وضع سياسات بشأن الزراعة والتغذية

على المستوى التشغيلي.
 

وتابع قائال "يعد برنامج مجموعة البنك الدولي لالستجابة لألمن الغذائي البالغة قيمته 10.5 مليار
دوالر األداة الرئيسة لمعالجة انعدام األمن الغذائي العالمي وتعزيز أنظمة اإلنتاج الزراعي، وسيتم
توجيه الجزء األكبر من هذا المبلغ نحو اإلقراض الجديد والصرف المعجل للمحفظة الحالية، كما تم
توجيه مكون كبير نحو 4.5 مليار دوالر نحو تلبية االحتياجات الطارئة من الواردات الغذائية، في حين

أن نحو 270 مليون دوالر ستدعم تدخالت القطاع الخاص.
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ارتفاع حرارة مياه المحيطات يهدد الشعاب المرجانيةعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب
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كاريكاتير .... .عنوان الخبر

كاريكاتيرتصنيف الخبر06-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب
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