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فعاليات السعودي"تدشين البيئة  األول"أسبوع

 

 واس-الرياض
ن الرحم د عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع ن دش

ات فعالي الق انط وم٬ الي لي عودي"الفض الس ة البيئ بوع األول٬"أس
ات والجه وزارة ال ادات قي ن م عدد بحضور الوزارة٬ مقر في وذلك

ومنسوبيها لها  .التابعة
الشريفين الحرمين ادم لخ دير والتق الشكر ات آي أسمى ه معالي ورفع
ي الملك مو الس احب وص عود٬ س آل ز العزي د عب ن ب لمان س ك المل
س رئي ب نائ د العه ي ول ز العزي د عب ن ب لمان س ن ب د محم ير األم

الدفاع وزير الوزراء هللا–مجلس لخطط–حفظهما دعمهما على ٬
بتخصيص وزراء ال س مجل رار ق ك ذل ومن ة٬ البيئ ة حماي رامج وب

للبيئة( ام٬)أسبوع الع ذا ه من داء ابت ام ع كل من الربيع موسم في
وسبل ا بأهميته ة والتوعي ة البيئ ة حماي ومفاهيم مبادئ لترسيخ وذلك
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المجتمع أفراد لدى عليها  .المحافظة

الفضلي ر الوزي ال ة:"وق حماي ة أهمي ى عل حثَّ الحنيف ا دينن إن
ة المملك ة رؤي ت أول ق المنطل ذا ه ن وم ا٬ عليه ة والمحافظ ة البيئ

من2030 ا له ا لم قصوى٬ ًة أهمي الطبيعية والموارد البيئة حماية
إضافة ع٬ المجتم ة ورفاهي المستدامة التنمية تحقيق في محوري دور

الحياة وجودة الغذائي األمن تحقيق في اإلسهام  ".إلى

ا وخططه تراتيجياتها اس الل خ ن م ل تعم وزارة ال أن ه معالي د وأك
ة٬ البيئ ى عل المحافظة ي ف تويات المس ى أعل ق تحقي على ومبادراتها
االستفادة وتعظيم المتجددة٬ غير الطبيعية للموارد المستدامة واإلدارة
الجودة ع لرف الحديثة التقنيات على واالعتماد المتجددة٬ المصادر من
تراتيجية االس أن ى إل يرًا مش ة٬ كاف ات القطاع ي ف األداء اءة وكف
ي البيئ النطاق ات مكون ع لجمي امالً ش اً تقييم تضمنت ة للبيئ الوطنية
جودة ذلك وك ة٬ البحري ة والبيئ ة الفطري اة والحي والمراعي كالغابات
ل ألفض دة ع ة مرجعي ات مقارن شملت ا كم ات٬ النفاي وإدارة واء اله
ئي٬ البي المجال ي ف المتقدمة الدول من العديد في العالمية الممارسات
ة الالزم ات والُمَمكِّن برامج وال ادرات والمب بة المناس ر األط ددت وح
ة لرؤي الطموحة األهداف مع يتماشى بما البيئة حماية أهداف لتحقيق

 .2030المملكة
ذل تب تي ال وال واألم ود الجه ن م يراً كث اك هن أن ى إل لي الفض وه ون
ق تحق أن ود الجه ذه له ن يمك ال لكن ا٬ عليه والمحافظة البيئة لحماية
ة البيئ ة حماي أن دًا مؤك المجتمع٬ من ة الفعال المشاركة دون دافها أه
استهالكه ي ف سواء ع؛ المجتم راد أف ن م رد ف كل ممارسات من تبدأ
كل بش ات النفاي اء إلق ن ع اع االمتن أو ذير٬ تب دون ة األغذي أو اه للمي
ر وغي نزه٬ الت اكن وأم الشواطئ ة نظاف ى عل المحافظة أو عشوائي٬

والمسؤولة الواعية الممارسات من  .ذلك
السمو ألصحاب ديره وتق شكره ر الوزي معالي قّدم حديثه ختام وفي
ة٬ البيئ بوع ألس م ودعمه امهم اهتم ى عل اطق المن راء أم ي الملك
ة الحكومي ير وغ ة الحكومي ات الجه ومختلف والجامعات وللوزارات
ى عل اص٬ الخ اع والقط راء الخض روابط وال ة البيئي ات والجمعي
ي ف ة البيئ بوع أس ات فعالي راء إث ي ف اهمتهم ومس ابي اإليج اعلهم تف

كافة المملكة  .مناطق
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ة للمملك ة الجغرافي ة األهمي عن تعريفياً فيلماً الحضور شاهد ذلك بعد
وع وتن يرة٬ كب ة بيئي ات مقوم ن م ه ب ع تتمت ا وم السعودية٬ ة العربي

بعنوان توعوي عرض إلى إضافة وحيواني٬ وبحري و"بيئي ل ماذا
؟ ة البيئ ا ن"حاكمتن م د والح ة البيئ ى عل ة المحافظ ة أهمي اول تن

فيها واإلسراف المياه وهدر االحتطاب٬ خطر وكذلك  .تلوثها٬
أن ا فيه أوضح كلمة فقيها أسامة الدكتور للبيئة الوزارة وكيل ألقى ثم
ة المملك اطق من ي ف ة البيئ أسبوع فعاليات تنظيم على عملت الوزارة

اء إنش تضمنت تي ال ة٬ ي29كاف ف ة البيئ بوع بأس ف للتعري اً جناح
ات المخيم م تنظي ى إل إضافة اطق٬ المن ع جمي ي ف ة التجاري ز المراك
ن وأماك واطئ الش ف وتنظي ذور الب ثر ون جير التش الت وحم ة البيئي

ددها ع اوز تج تي ال ة التوعوي ات الفعالي ن م ا وغيره نزه 70الت
 .فعالية

الجهات ع جمي مشاركة م تعظي ى عل حرصت الوزارة أن فقيها وبيَّن
ل تفاع ع الجمي أن ى إل يرًا مش بوع٬ األس ات فعالي ي ف ة العالق ذات
ات٬ الفعالي ذه ه راء إث ي ف اإلسهام ي ف صادقة ة ورغب ير كب بحماس
عن ومحاضرات دوات ن تنظم س ات الجامع ن م يراً كث أن إلى منوهاً
رات عش ى إل افة إض ا٬ حمايته ة وكيفي ة٬ البيئ ن م ة مختلف ب جوان
بها بالمساهمة الجهات من العديد تطوع التي والنشاطات  .الفعاليات
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الخبر تفاصيل

الخبر الباطنعنوان حفر محافظ يلتقي والزراعة والمياة البيئة وزير

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد2846العددالكاتب 1تكرار

الباطن حفر محافظ يلتقي والزراعة والمياة البيئة  وزير

  
الباطن  واس-حفر

الفضلي عبدالعزيز بن عبدالرحمن المهندس الزراعة و والمياه البيئة وزير معالي التقى
عد س بن محمد بن منصور األمير السمو صاحب اليوم٬ الرياض في بالوزارة مكتبه في

الباطن حفر  .محافظ
 

ى إل وزارة ال عى تس تي ال ة التطويري اريع المش ن م دد ع ة مناقش اء اللق الل خ رى وج
الباطن حفر محافظة في  .تنفيذها

6



 

لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للمياهعنوان العالمي 2019اليوم

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الدوعانالكاتب الرصد20421العددمحمود 1تكرار

للمياه العالمي  2019اليوم

 

الدوعان إبراهيم  محمود

ة الجمع وم ي ع أجم الم الع ل ب15يحتف الموافق1440رج اليوم2019مارس22هـ ب م
عار ش تحت اه للمي المي ع«الع للجمي اه الم»المي الع دول م معظ ي ف نوياً س ام يق ذي ال اً.٬ عرفان

وة دع ي وه يطة٬ البس ه وج ى عل ي ح أي ا عنه تغني يس ال تي ال ة الغالي لعة الس ذه له ديراً وتق
ا دينن ا عليه حثّنا التي عليها والمحافظة الكائنات٬ حياة في المياه هذه ألهمية العذبة للمياه مستدامة

وجّل عّز هللا ول بق تبذير أو إسراف بدون يحب«:الحنيف ال ه إن تسرفوا وال واشربوا وا وكل
(»المسرفين المصطفى)31األعراف.. وقول وسلم-٬ ه علي هللا وي-صلى النب ه التوجي ي ف

بسعد ر م دما عن ه-الشريف عن هللا ي ال-رض فق يتوضأ و ال:وه ق السرف؟٬ ذا ه ا أفي:م
قال إسراف؟٬ والسالم:الوضوء الصالة أفضل عليه قال كما أو جاٍر٬ نهٍر على كنَت وإن  .نعم

 
ل ب ا٬ بالدن ل مث ة الجاف اطق المن ي ف خاصة الطبيعة٬ في الوجود عزيز وهو الحياة٬ أكسير الماء
ة قل ن م كانها س اني يع ث حي ار٬ األنه ا فيه ري تج تي ال اطق للمن لت وص تى ح ه ندرت دَّت تع

ي حوال اك فهن ا٬ فيه اه المي ة حال دهور وت المائي نسمة3.6(المخزون ار سكان-)ملي نصف
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تقريبًا األرضية ة-الكرة العالمي االستهالك معدالت قاربت وقد وتلوثها٬ المياه نقص من يُعانون
ي ف واء س ة المائي وارد الم تنزاف الس التحمل ى عل درة الق ي ف ا له األقصى د أو:الح الزراعة٬

المهم الحيوي العنصر لهذا األخرى البشرية االستخدامات أو  .الصناعة٬
 

ا منه يرة كث هامات إس ه ل ن ولك ا٬ أهمه ن م ان ك وإن ط٬ فق رب للش س لي اء ة:الم التنمي ة خدم
الشركات عبر للشباب العمل فرص وتهيأت المختلفة٬ مجاالتها في بالدنا إليها ترنو التي الشاملة

ن م إليه والقادمين الوطن هذا لسكان واالستقرار األمن وتحقق فيه٬ ار٬:العاملة والعم الحجاج٬
 .والزوار

 
الموضوع٬ بهذا العالقة ذات الجهات أو الوطنية٬ المياه لشركة نُوجّهها أن يمكن أسئلة عدة هناك
ر تُوفِّ لكي االت الري من ارات الملي عشرات ا له دم وُق العظيمة٬ المسؤولية هذه إليها أوكل والتي
مشقة دون ب رة الوف م له تضمن تي ال اه المي من ة كافي اٍت بكمي احتياجاتهم وتغطية للسكَّان٬ الماء

عليه الحصول في ة.وعناء المبارك ة الحكوم ذه ه ة برعاي ا مهامه من بعضًا الشركة حققت وقد
بذلك؟:ولكن التوعية غياب ظل في الماء على الحفاظ بأهمية الناس إعالم يتم  .كيف
 

ا فواتيره ن ولك تهالك٬ لالس عيرة تس ع بوض ائي الم در واله راف اإلس ة عملي ركة الش دت قي
ي الت اإلنجازات ا م المواطن؟٬ ة ميزاني ى عل ًال ثقي ًا عبئ ت مثل حيث ة٬ المعقول الحدود تجاوزت
من الشمالية اء لألحي الشبكة إيصال في األخيرة سنوات الخمس أو الثالث خالل الشركة حققتها

بـ السقيا طريق عن تشرب زالت ما والتي جدة٬  .؟)الوايتات(محافظة
 

ن وأي السنوات؟٬ ذه ه خالل إنجازه م يت م ل أو م ت ا م إليضاح الشركة ذه له األداء مؤشرات أين
ذ تنفي ي ف واطن الم ع م ة عالي فافية ش ذات ركة الش ون تك ال اذا لم دت؟٬ وج إن ور القص ه أوج

المحددة؟ األزمنة في بمشاريعها وااللتزام  .وعودها٬
 

تولى أن ذ من ب المطل ذا ه ق تحق د وق الد٬ الب ي ف ة التنمي ة عجل دفع ل أساس مطلب المائي األمن
سعود آل دالعزيز عب ك راه-المل ث هللا اؤه-طيب أبن نهجه ى عل وسار ان٬ الكي ذا ه وإدارة م حك

وك المل من بررة ًا-ال جميع هللا اء-رحمهم الم ير توف ي ف ة الحكيم السياسة ذه ه استمرارية ي ف
ن ب سلمان ك المل الشريفين الحرمين خادم دن دي هو وكذلك أهميته٬ لعظم مبالغ٬ من كلّف مهما

دالعزيز هللا-عب ه ن-حفظ األمي ده عه ي ول مو هللا-وس ده ة-أي تلبي ي ف ان يتواني ال ذين الل
ة الخدم ذه ه ب يطل من لكل األسعار ل وبأق اء الم ير توف ي ف الكريم الشعب هذا أبناء احتياجات

العزيزة بالدنا في  .الغالية
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الخبر تفاصيل

الخبر الماءعنوان فواتير النساء..اجعلوا !بأسماء

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

العرفجالكاتب الرصد20421العدداحمد 1تكرار

الماء فواتير النساء..اجعلوا  !بأسماء

 

العرفج عبدالرحمن  أحمد

الرَُّجل٬ ِمن ط والتَّخطي م٬ والتَّنظي ب٬ التَّرتي ي فِ ًة ِدقَّ ر أَكَث الَمرأَة أَنَّ َيعرف لالقتَصاد؛ َدارٍس أَي
اديَّة االقتَص األمُور ب ق يَتعلَّ فِيَما ًة ام.خَاص أَيَّ ل قَب ُت كَتب وم٬ المَفُه ذا َه وِمن ق٬ المُنطََل َهذا ن ِم

انِطَالق بُمناَسبِة اه«نَاصَيًة؛ المَي تهَالك اس يد لَترش ي الَوطنِ امج ا»البرنَ فِيهَ ول أَق ٬) أَْن: رح أَقَت
ا مِنَه دّة٬ ع بَاٍب ألَس ة٬ الزَّوَج باسم اء الَم اتورة َف ون ا:تَك وتَعامُلَه دبير٬ التَّ ى عََل ة العَالي درتهَا ُق

ة٬ الَمائيَّ ه واحتَياَجات دَّار٬ ال ؤون ش ِمن ا وقُربَه بالَمنزل٬ َيسَتخدموَنَها َمن وَمع المَياه؛ َمع المَُباِشر
والَباِطن ِمنَها  ..!الظَّاِهر

 
م لَُك ول أَق ال؛ الَمَق َتَفاصيل فِي أَدُخل أَْن َقبل ي:َدعوني أُمِّ العجالن«إنَّ وة هللا-»لول ا -َرحمه

التَّابَِعة اإلَداَرات ِمن القَِطاعين؛ َهذين إَدارة ت وَكان اء٬ والَكهرَب اء الَم ير َفوات ور أُم َتتولَّى َكاَنت
أُمِّي هللا-لوَزارة ر-َرحمَها َغي ِمن َتعيش أَْن َتسَتطيع فأَنَت والَكهرَباء٬ الَماء ألَهميّة إالَّ َذاك وَما

َال ك ولَكنَّ طٍَّة٬ َش ير َغ ن وِم اَراٍت٬ بَُه ير َغ ن وِم اٍز٬ تِلَف ير َغ ن وِم ائَِد٬ َقَص ير َغ ن وِم عٍر٬ ِش
َكهَرَباء وَال َماٍء٬ َغيِر ِمن َتعيش أَْن  ..!تَسَتطيع
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َرح الُمقَت ذا َه ا-إنَّ ن-قَطًع ِم ٍة مَجموع ى عََل ُت اقتَرَح د وَق ة٬ واآلَجَِل ة العَاجَِل اره ثَِم ا لََن يُقدِّم س

َطويل-األَصدقَاء َزمٍنٍ◌ َنَتائِجَها-مُنُذ َوجدوا نفَّذوها وِعنَدَما الفِكرة٬ َهذه ي-تَنفيذ فِ َيقولون َكَما
فتَّاَكة«-اإلعَالنَات فتَّاَكة  ..!»فَتَّاَكة

 
اتورة الَف ت َكاَن وإَذا وتُقدِّره٬ وتُحبّه ُمَباِشر٬ بَشكٍل َمعه َتَتَعاَمل ألَنَّها الَماء؛ أَهميّة تُدرك الَمرأَة إنَّ
َنة السَّ ذه َه رِّب نُج ا َدعوَن لَِذلك اثنين؛ فِي َمضروًبا والتَّرشيد ُمَضاَعًفا٬ االهتَمام فسَيكون باسمهَا٬

وم- الَي َهذا يُوافِق الذي للمَياه٬ الَعالَمي الَيوم ِمن اء-انطالقًا الَم ير َفَوات ون َتك أْن ب رِّب نُج ا َدعون
َحَصل َهل الُموقَّرة٬ الَوطنيَّة المَياه شَركة وسَنسأَل َحقَّقنا؟ َماَذا َنتَناَقش٬ َسَنة وَبعد النَِّساء٬ بأَسمَاء

َال أَو الَماِضَية٬ بالسََّنِة قَِياًسا للمَياه؛ تَوفير  !؟..أَي
 
َبقي؟..َحسًنا  !َماَذا
 

الَقول أَو:بََقي الَمنزل٬ َربَّة تُسمَّ لَم الَمرأَة أَنَّ وأَعَتقد أَهلَِها٬ إلَى األُمور فلنُعِط َننَجح٬ أَْن أَردَنا إَذا
ب الَمنص ذا لَه ٌة َمالِئ ا ألنََّه إالَّ ان٬ الَمَك ديرة ُم أَو دَّار٬ ال ة ول..ربَّ َنق َال َذا ل:لِ َب رأَة٬ الَم ن لنُمكِّ

ا:نَقول َم َذا وَه ة٬ وَبرَك فَخير النََّجاح؛ َحقَّقت وإَذا بالَمنِزل٬ الَماء شُؤون إَدارة فِي َدورَها لنُفعِّل
النََّجاح.نَتوقَّعه ق َيتحقَّ م لَ هللا-وإَذا َسمح اك-َال ُهَن أَنَّ د؛ ُمتأكِّ ا وأََن األُمور٬ ي فِ النَّظر نُعيد فس

َمعَها والُمتَعاِملين الَفَواتير٬ ِمن َغفلٍة فِي َتم؛  ..!!َخلًال
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان يامسؤولي متى إلى

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

المدريالكاتب الرصد2537العددعلي 1تكرار

المياه يامسؤولي متى  إلى

 

المدري/بقلم  علي

ة الغائب ة الخدم ك تل قيا الس اكروت م أدراك ا وم السقيا كروت مع عام كل لألهالي تتكرر معاناة
شيئًا يجده لم جاءه فإذا ماًء الظمآن يحسبه الذي السراب وذلك المستمرة والمعاناة  .المذلّة

 

األهالي اة معان السنوات ذه ه خالل زادت د لق ٬ الصعبة المحافظة وضع مع السقيا كروت إنها
ا بم اه المي صهاريج أسعار وارتفاع للماء الكبير واالستهالك األسر كثرة ظل في الماء قطرة مع
المتوسطة ر األس ى عل ًة وخاص األمطار شح ع م الصيف ت وق اء الم صهريج راء ش يصعب

ل األوقات بعض في يصل كونه ???والضعيفة _ ة??? قّل مع الواحد للصهريج وأكثر لایر
دًا جه أل ت م ول تقصر م ل ة فالدول ك ذل ورغم الجبل هذا من الصعبة األماكن بعض وفي األمطار

ع بواق الي لأله ابقًا س بانتظام تصرف كانت التي الكروت تلك وفرت حيث الخدمة هذه 12في
شهر منتصف في عام?كرتًا  .كل

 

اذف التق م ت ل ب السبب عن م يعل وال الصرف فيها وتأخر توقفت األخيرة الثالث السنوات أمافي
ي األهال بحاجة ِف الت ة قليل بأعداد تصرف الكروت ذه ه وصارت جهة إلى جهة من بالمواطن

كاملة بسنة بالكم فما شهرين أو  !لشهٍر
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إلى دابي العي من عام كل ة القليل روت الك ذه ه وراء الي األه يطرد الحاجة دافع وب ك ذل ورغم
من الرغم ب اه مي ب لمكت رٌع ف لألسف عنها غاب الذي الجبل ذلك فيفاء بمحافظة ومرورًا الداير
لحق ة والمطالب االنتظار يحصل عام وكل شؤونهم وتلمس الي األه إلراحة يرة الكث المطالبات
ا علين تطل الوشلة ك تل انتظار د وبع ال يق ا كم وشلته الطائر ذلك ينتظر كما النظام كفله مستحق

قبل بدأت حيث سنة كل أقل بعدد الكروت ب4تلك المستحق12أعوام الحق هو ذا وه ًا كرت
الصعب ل الجب ذا ه ي ف ا قلته ع وم واحد كرت عن ارة عب السنة في شهر لكل النظام كفله الذي
القطاع ذا ه ي ف الي األه ضرورة من شيئًا و ول تقضي كانت ا أنه إال اه المي مصادر عن البعيد
ل قب اه المي ات خزان مشروع في دء الب ورغم عام د بع ًا عام اه المي ه في ل تق ذي ال الوعر الجبلي

ي ث??حوال والبح ة والمطالب ؤال الس ذل ن م رامتهم ك الي لأله ظ بتحف ت كان تي وال نوات س
يقال كما معول لوشلة  .واالنتظار

 

ل الجب هذا في األهالي بحقوق اإلهتمام وعدم التساهل قصة تحكي أطالًال وصارت ولكنهاتوقفت
عدد د وبع اه المي ه في ل تق ذي ال عب ل12الص الي الت ام الع ي ف تناقصت ا ذكرن ا كم اً 10كرت

السابق د العق اء انته ذ من كامل ولعام العام هذا والمطالبة والسؤال اإلنتظار وبعد ثمانية ثم كروت
شهر الماضي7في العام والغيرها39من وشلة ال علينا تطل لم وقتها ومن  .هـ

 

في الخطم استراحة ي ف دافع وت زحام بعد الحالي العام أول كروت بثالثة األهالي تسكيت تم لقد
ومؤسف مؤلم  منظر

 

م األش ل الجب ذا ه ي ف ر األس ثرة وك اء الم تهالك اس ل ظ ي ف روت ك ة ثالث الً أص ل تفع اذا وم
ام الزح ن م رفها ص ايعتري م ع وم تطل ه أيام دأت ب ذي ال ار الح يف الص ام أي خالل ة وخاص
واإلذالل اة المعان ى عل ٍل دلي لخير صرف عملية كل مع الي األه يشهده وما واالنتظار والتدافع
ام الع أول الخطم استراحة ي ف حصل كما للطرقات واقفال وتدافع تزاحٌم يحصل حيث والحاجة

األكبر الحج يوم  .يشبه
 

بالمحافظة اه للمي رٍع وف مكتب بإيجاد جادة وقفة ومشائخنا لمسؤولينا يكون أن هذا كل بعد نأمل
وتوقف اه المي ب لمكات ٍد بُع ن م األعوام خالل وه ذاق ا م بعد والضعفاء لألهالي الوجه ماء يحفظ
كل يتكرر مشهد ي وف يرة كث لشهور للصرف ٍف وتوق وتأخر الكروت وقلة الخزانات لمشروع

 .عام
 

بالمسؤولية وإحساسًا واعية وقلوبًا صاغية آذانًا كلماتنا تجد أن  .لعّل
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بيطريعنوان ساعة

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الخميسالكاتب الرصد16716العددمحمود 1تكرار

بيطري  ساعة

 
 
 
 
 
 
 
 

الخميس  محمود

ن باألم تدامة االس ة منظوم ق بتحقي ق تتعل ع للمجتم ذاء الغ المة وس حية الص ة الرفاهي
دة ع خالل من ائي النه ج المنت على الرقابة بتطبيق إال يتكامل ال المفهوم وهذا الغذائي٬
تختلف المنتجات هذه على المراقب فعين المستهلك٬ إلى وصوال المنشأ من تبدأ مراحل
أو ا محلي ا منتج ان أك واء س ي حيوان مصدر أصل ن م الغذاء فإن آخر٬ إلى صنف من
يخضع ل العم ذا وه ذاء٬ بالغ ة المنقول راض األم من ه علي السيطرة ب يتطل مستوردا

ريين البيط اعدين والمس اء األطب ة ي.لرقاب المواش ن م ل لك حية الص المة الس إن ف
حة ص ى عل س تنعك ان اإلنس ذاء بغ ة المتعلق ة البحري اء واألحي دواجن وال ا ومنتجاته
ي الت ي الحيوان اإلنتاج مشاريع أو المربين بمزارع العمل في دورهم خالل من المجتمع
سالمة ى عل للكشف الخ المس ى عل راف اإلش ذلك ك ذائي٬ الغ ن األم ز تعزي ى إل دف ته
ور الطي ن م ة مليوني داد ألع وي الحي ن األم ايير مع ق تطبي ى إل دورهم يمتد بل اللحوم٬
ان األطن ى إل ا إنتاجه يصل التي األبقار مشاريع في هي كما األلبان٬ مشتقات أو الداجنة

 .الفلكية
 

بالصحراء الشمس أشعة تحت وأخرى الجبال سفوح في تارة البيطري الطبيب يُرى لذا
راض األم ة لمكافح ة الوقائي برامج ال ا مطبق اف باألري ربين الم ائر حظ ى إل وال وص
مسيطرا الوبائية٬ الجائحات حاالت في اقتصاديا هدرا تسبب قد والتي والمعدية الوبائية
ه علي ا م ام إلتم ة البيطري ه لعيادت ا راجع راه ت م ث ومن األمراض٬ ومسببات نواقل على
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ال اء أحي آالم ف لتخفي الحيوانات وعالج الطب ليتم االنتظار من صف أمام واجبات من
 .ينطقون

 
ات للمنتج نيف والتص م المالح ى عل حية الص ة الرقاب ي ف ال الفع دوره ن ع ك ناهي
ا وعليه تهلك للمس ل لتص ة الغذائي انع والمص آت المنش المة بس ق يتعل ا م أو ة الحيواني
ضابط أعين تحت حيواني منتج من يومية وجبة تخلو ال إذ عاتقه٬ في الصحي الضامن

البيطري  .الصحة
 

الدولة منافذ على حارسا جوا(وتجده بحرا٬ من)برا٬ للحد الحيوانية؛ بالمحاجر بعمله
دود الح ابرة ع األمراض ب ابة المص ات الحيوان ول م.دخ بتقدي وم يق ري البيط رى وت

شرعي كطبيب األمنية الجهات مع بالتعاون القضاء أمام الفني والرأي وحتى.المشورة
تعمال لالس الب للك دريب والت حية الص ة الرعاي الل خ ن ابي(م ارك)الرق الجم ي ف

الحية بالوسائل التفتيشية ية(والجهات البوليس الخدمات)الكالب ى عل مشرف ذلك وك ٬
والصقور ومزاينها والهجن للفروسية الرياضية السباقات على  .البيطرية

 
ن بي تركة المش راض األم عن اد واإلرش ة بالتوعي ع المجتم ة خدم ي ف انغماسه ويتجلى
والبيض اللحوم في البيطرية األدوية متبقيات خطر حاسما وبالعكس٬ والحيوان اإلنسان
ة الحيوي المضادات تعمال اس سوء من وخيمة وعواقب بالغة سمية من لها لما واأللبان٬

المضادات لهذه مقاومة ميكروبات من عنها ينتج  .وما
 

ام ع حتى البيطريين األطباء وظائف في العجز أن إال العطاء هذا يبلغ2027بكل س م
د3240 ا أجراه ة دراس ب حس ا بيطري ا ب.طبيب الط ة بكلي تاذ األس الق العف ادل ع

ن م د العدي البيطري ل كاه ى عل ينصب العجز ذا وبه فيصل٬ ك المل بجامعة البيطري
ز التحفي ة قل ل مقاب ه عن تغناء االس يمكن ال الذي دوره في تتجلى التي والواجبات المهام
درج الت ام أم ثرة ع ر حج بحت أص ات الترقي ل ب ص٬ التخص ذا ه درة لن ازات واالمتي

حية والص ة المهني اطر المخ ن م ه ل يتعرض ا عم ك ناهي ي٬ عمل.الوظيف اعة س إن ف
العامة للصحة األمان تعني البيطري للطبيب  .واحدة
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األخضــر..الشــركاتعنوان والحــزام

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الفليجالكاتب الرصد18533العددعلي 1تكرار

األخضــر..الشــركات  والحــزام

 
 
 
 

الفليج عبدالمحسن بن  علي
 

خطط وفق تسير والتي والمميزة اإليجابية المبادرات من العديد السعودي المجتمع يشهد
المملكة رؤية لتحقيق تهدف ادرات,2030منهجية مب ديم تق ي ف ير الكب الحراك وهذا

المدى طويل إستراتيجي وبعد عمق وذات ي,نوعية ف ا آثاره كسعوديين سنلمس والتي
العاجل  .القريب

مبادرة األخضر(وتعد ة)الحزام بجامع اة الحي وم لعل السعودية ة الجمعي ا أطلقته تي ال
ة واإليجابي ة الطموح ادرات المب ذه ه دى إح عود س ك ة,المل زراع تهدف تس تي 5وال

لعام وصوالً سنوياً شتلة الحديث,2030ماليين ق منطل ن م أتي ي النبيل الهدف وهذا
نة الس ي ف واضحاً ا عليه اإلسالم وتشجيع وأجرها الزراعة فضل يظهر الذي الشريف

عبدهللا بن جابر روى حيث الشريفة٬ عنه-النبوية هللا هللا-رضي رسول صلّى-عن
وسلَّم عليه قال-هللا اٌن«:أنَّه إنس ه من ل فيأك زرعا٬ً يزرع وال غرسا٬ً مسلٌم َيغرُس ال

صدقٌة له كانت إال شيٌء٬ وال دابةٌ  .»وال

راد أف اتف بتك األخضر الحزام ادرة لمب المنشود دف اله ن م أجزاء ق تحقي هدنا ش د وق
ى عل يحقق س ذي وال وح٬ الطم روع المش ذا ه ي ف اهمة المس ى عل هم وحرص ع المجتم

الحبيبة مملكتنا في الخضراء الرقعة في اتساعاً والبعيد القريب  .المدى
 

ادرة المب ذه ه ل مث دعم ب ال األعم ال ورج الشركات دور ة أهمي إغفال لنا يمكن ال وهنا
ي بتبن المباشر الي الم دعم ال ومنها والصور األشكال من بالعديد المساهمة يمكنهم حيث
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ث حي اتي٬ النب ا غطائه ي ف يرة الفق ع المواق ة زراع ي ف اهمة والمس تالت الش ة زراع
المبادرة تطبيق عبر باسمها بالزراعة الشركات هذه فيه ساهمت الذي الموقع  .سيسجل

 

والشركات ال األعم ال رج من ل لك الرئيسي الهدف يمثـّل األرباح تحقيق إن شك وبال
ل مث دعم ب اة الحي ة تنمي في المساهمة بضرورة تتمثل مسؤوليات عاتقهم على يقع ولكن
التهرب ينبغي وال به٬ يستهان ال ودورهم كبيرة فمسؤوليتهم االجتماعية المبادرات هذه
ار آث ن م األرض ى عل للمحافظة ئي والبي اني اإلنس م واجبه ن م أساسي جزء ألنه منه

والجفاف  .التصحر
 

األزل ذ من ا دوره د يمت والمؤسسات والشركات األعمال لرجال االجتماعية فالمسؤولية
ع وتتس ات والمخلوق ان واإلنس ة البيئ مل تش ي فه اة الحي احي من ة كاف مل يش م ودوره
الحرص يجب ة متوازن مسؤولية وهي المستدامة٬ التنمية مرتكزات كل لتشمل دائرتها

البيئة تجاه بها كلفنا التي واآلداب األخالق منظومة ضمن  .عليها
 

القطاعات باقي من المساهمة من لمزيد نتطلع الحياة لعلوم السعودية الجمعية في ونحن
الحزام ادرة مب ي ف المباشر هام باإلس وخاصة ة حكومي ومؤسسات ة خدمي شركات من
ذا وه بأضعاف الي الح ه واقع ن م أكبر سيكون النباتي للغطاء التنموي فالعائد األخضر

تعالى هللا بتوفيق األفضل إلى المملكة في المناخي الواقع تغير  .يعني
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر صامت..الكساراتعنوان بيئي ضرر

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الرفاعيالكاتب الرصد1895العددعبدالواحد 1تكرار

صامت..الكسارات بيئي  ضرر

 

الرفاعي  عبدالواحد
 

اء واإلنش البناء في والتوسع التحتية٬ البنى في تطور من الغالي وطننا يشهده ما ظل في
نشاط لوجود حاجة هناك التنموية٬ للنهضة ارات«المصاحب ام»الكس اله دور ال ذات

الخاصة أو الحكومية سواء اإلنشائية٬ المشاريع إتمام  .في
 

ه وبيئت ان اإلنس ى عل ددة متع أضرار يصاحبه غالبا الكسارات انتشار بيئي٬ منظور من
ا منه القرب ب اطنون والق املون الع عرها يستش تي وال ه٬ حول ة ذه.المحيط ه أثير ت

ة الزراعي األراضي ى إل د يمت ل ب ط٬ فق ا عليه ام تق تي ال األرض ى عل س لي الكسارات
لها المجاورة السكنية والمناطق  .والمراعي

 
هي دات المع ة حرك إن ف اتي٬ النب اء والغط وع التن ي ف متخصصة دراسات إلى استنادا

ة الطبيعي ا مواطنه ي ف ة النباتي البيئة اختالل في المساهمة العوامل أبرز من ا.واحد كم
ث حي وه٬ نم وإضعاف بالنبات اإلضرار إلى تؤدي منها الناتجة والملوثات المخلفات أن
تمرار الس رورية الض امات المس الق وإغ ات النب أوراق ى عل ات الملوث ذه ه ب تترس
اف للجف يعرضه ا مم تمرار٬ واالس ة المقاوم ات النب ى عل يصعب دونها ب والتي حياته٬

المناطق تلك في التصحر ظاهرة إلى وصوال  .والموت٬
 

اة الحي ات كائن لبعض ئي البي النظام ي ف ل خل ذلك ك ه يتبع اتي النب الغطاء و نم الل اخت
ذائي غ در مص دون ش العي تطيع تس ال تي ال ة دات.البري المع جيج ض أن ى إل افة إض
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ات بيئ ى إل ا بيئته من الكائنات هذه من كثير تهجير على تعمل المتطايرة الغبار وكميات
البيئي التوازن على تأثير من ذلك يصحب وما  .مختلفة

 
أو السكنية واء س المجاورة٬ اطق المن ى إل ا وجوده اكن أم ن م الكسارات رر ض د يمت

والماء الهواء في تلوث من يصاحبه ما وكذلك دور.الزراعية٬ ارات الكس ذه له أن كما
أرضية انخفاضات ل عم ى عل ل تعم حيث تواجدها٬ أماكن في العام المنظر تشويه في
ققات تش ه عن ج ينت ا مم ر٬ الحف راء ج خرية وص ة ترابي ات مرتفع كيل تش أو يرة كب
يارات للس مصائد وتصبح ا٬ أحيان ة مرئي ير غ ة الترب في وحفر وانهيارات وتصدعات
ن م تنتجه ا م بب بس كان الس ى عل الصحي ضررها ى إل إضافة والرعاة٬ والمتنزهين
ج النات والضجيج المعدات من الناتجة والمواد المتطايرة واألتربة كالغبار عديدة ملوثات

والتكسير الحفر آالت  .من
 

ات والكائن ات بالنبات ة الغني ة الحيوي ات والبيئ كنية الس اطق المن عن ارات الكس إبعاد إن
ر التدمي ا طاله تي ال ات البيئ ع جمي ل تأهي ادة بإع ارات الكس تلك أصحاب وإلزام الحية٬
ا وإحاطته ا٬ به ل العم ن م اء االنته ل قب ا زراعته ادة وإع ا وطمره ي األراض وية وتس
لصحة الزم ال البيئي التوازن على الحفاظ في تسهم قد المنطقة٬ نباتات من نباتي بسياج

األخرى الحية الكائنات وسالمة  .اإلنسان
 

ات الجه ن م المشكورة ة المتابع تمرارية باس للكسارات المصاحب التأثير تقليص يمكن
تنادا اس ارات٬ الكس ن م ة القريب الحيوية المناطق سالمة مراقبة في المختصة الحكومية

م رقم الكريم الملكي بالمرسوم الصادر النظام هـ1425شوال29بتاريخ55/إلى
ا وتنميته تثمارها اس م وتنظي والمراعي الغابات على المحافظة إلى يهدف إضافة.الذي

ي البيئ الوضع م وتقيي دها٬ تزاي ل قب ا ومعالجته الناتجة ات للملوث تمر المس الرصد ى إل
تزام واالل التطبيق ب والشركات المؤسسات ى عل د التأكي ذلك وك باألنشطة٬ أثره ت ومدى

البيئية للسالمة الالزمة والشروط المعايير بجميع  .الكامل
 

afrefaei@ 
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان فِْقُه

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

المباركالكاتب الرصد16976العددقيس 1تكرار

البيئة  فِْقُه

 

المبارك.د محمد بن  قيس
ِمن تطوف تي ال ات والمكّون ان اإلنس ن بي ديم ق صراٍع عن المعاصرين بعض يتحدث
وا يكون أن تبعد أس ت كن وإن ا٬ً أَزلِيّ صراعاً ّمونه ويس ة٬ الطبيع مّونها يس تي وال حوله٬
متناهيٍة غير أزمنٍة استمراَر يعني العرب لغة في األزل أّن ذلك األزل٬ حقيقة يقصدون
العجب ومن المخلوق٬ أوصاف من ليس المعنى وهذا ابتداء٬ لها ليس أّي الماضي٬ في
دّرج ت ة٬ مختلف ومراحل أطواٍر ي ف ذا ه صراعه في تنقّل اإلنسان أن بعضهم يذكر أْن
ن وم ة٬ الطبيع ن م الخوف ور بط دأ ب ه أن روا وذك آخر٬ ى إل طوٍر من اُن اإلنس ا فيه
د بع ل انتق م ث ا٬ له التقديس من شيٌء الخوف هذا رافق وربما به٬ تحتّف التي مخاطرها
اع االنتف ذا ه وصّوروا ا٬ به اع االنتف سبل على والوقوف عليها٬ التعّرف طور إلى ذلك
الصراع ذا ه ي ف ان اإلنس انتصار عن بعضهم ر عبّ ا وربم ا٬ معه للصراع ثمرةٌ بأنه

ه ره«:بقول قه ن يمك ال ن لك ه٬ هزيمت ن يمك ان ة»!اإلنس الطبيع أن هم بعض َم وزَع
طوتها س ام أم دي األي وف مكت ف يق م ل ك ذل م رغ ه وأن ان٬ لإلنس الد الج دور ارس تم
ا٬ قوانينه ة معرف ى إل ك ذل د بع دى واهت مود٬ والص الصبر استعمل ه أن إْذ ا٬ وجبروته
ة الطبيع ع م اإلنساني الصراع تحول وهكذا حّيَرته٬ طالما التي ألغازها من الكثير وحلّ
ر التفكي ذا ه أن ير غ ا٬ عليه يطرة والس ة للهيمن ة محاول ى إل البقاء أجل من صراع من
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ن بي ة العالق أن ى إل ريم الك رآن الق ا نّبهن د وق ل٬ تأمّ أدنى ب ع ويرتف زول ي ا م رعان س
ه٬ ل ومسّخٍر مسّخر بين عالقٌة وتسخير٬ تذليٍل عالقُة هي إنما المكّونات وسائر اإلنسان
ي ه ا وإنم لَصَرَعْتنا٬ صراعاً ت كان و ل إْذ صراع٬ ة عالق ام األي ن م وٍم ي في تكن ولم
اللغة كتب بطون فّتشت لو الفهيم القارئ أيها وإنك ِعَوض٬ وبال بالقهر٬ إخضاع عالقة
ن م أدّق د تج ن ل ك فإن لشيء٬ شيٍء إخضاع ى عل ة للدالل ة كلم ى عل للوقوف العربية
ببه بس ب تطي ا فتقلّبهم ر٬ والقم مس الش خير تس ن ِم ْب فاعج ذليل٬ والت خير التس ة كلم
ون وتتك نين٬ والس هور الش اب حس رف ويُع ه٬ والفواك ار الثم ه ب ج وتنض زروع٬ ال
ال تي ال افع المن ن م ا وغيره ع٬ وربي تاء وش ف وخري يف ص ن م ة األربع ول الفص
ه وب ه٬ في ون يتقلب ق للخل ا معاًش ار النه ير فيص ار٬ والنه ل اللي ون يتك ا وبهم ى٬ تحص
ار٬ واألمط حاب الس خير تس ك ذل ن وم ًة٬ وراح م له كنا س ل اللي ير ويص ون٬ يتعيش
ل اإلب ن م الرواحل وكتسخير ا٬ حلبه بها يتيّسر كيفية على هللا خلقها إْذ البقر٬ وتسخير
ن حي العربّي أدركها حقيقةٌ وهي ركوبها٬ بها يتيسر كيفية على فخلقها وغيرها٬ والخيل
ل للطف ْب واعج ارهم٬ أخب ه ب ق وتنط رب الع عار أش ذلك ب هد تش الّلول٬ ب ة الناق مّى س
الجمل٬ له وَيِذّل دونها٬ بلبنها ليسَتأْثر صغيَرها٬ عنها فُيْبِعُد الناقُة٬ له َتذّل كيف الصغير
ا بأنه ا ظهره ى عل و وه ه ناقَت يصف د العب ن ب ُة َطَرَف ذا فه الهْوَدج٬ ظهره على فيضع
التي وبالمنافع بها يتغّنى فتجده نهارا٬ً أو ليالً عليها للمسافر تنقاد لراكبِه٬ ِمْطواعٌة ذلولُ
ات٬ المكّون ِمن ا حْولَه ا وم األرض في هللا أكنّه بما الخالئق ينتفع وهكذا منها٬ يحصلها
بحان فس أبْت٬ أو األشياء هذه شاءْت أْجله٬ ِمن مخلوقٌة فهي منها٬ العباُد ينتفع كنوز ِمن
ه٬ ِرْزَق وٍق مخل لِّ لك ا عليه َر فنَث عليها٬ الحّية الكائنات ولكلِّ لإلنسان٬ ُسْخرًة جعلها َمن

تعالى قوله فإن التخصيص٬ تقبل العرب لغة في العمومات أغلب كان ْن{:وإذا ِم ا َوَم
َها ُ ِرْزق ّهللاِ َعلَى ّال ِ إ ْرِض اْألَ فِي ةٍ بن}َدابّ الدين تاج الشيخ قال وقد له٬ خصوص ال عامٌ

هللا رحمه هللا (عطاء الحقِّ: بضمان مُصرِّحٌة اآلية بحانه-وهذه ْت-س وقطَع رزَق٬ ال
القلوب عن والخواطر الهواجس بعضهم)وروَد (قال ذ: من ي برزق ُت اهتَمْم ا م وّهللا ف

فاسترحُت ذل)قرأتُها٬ بب ا مقترن رزق ال تحصيُل ون يك أن اقتضْت هللا ة حكم أن غير
قيل نفسه٬ إال يلوَمّن فال قّصر فَمن  :األسباب٬

لفُْرصتِه( ِمْضياعاً َتلْقاهُ  والمْرُء
القدرا عاَتَب أْمٌر فاَت إذا  )حتّى

ن ب موسى نى المع ذا له ار أش د وق ماء٬ الس الي أع ِمن بالّطير تأتي األسباب يسيِر فبْذُل
ِدَم قَ ن حي ير دلس-نص األن ح فت د ن-بع ب ُد يزي ه ل ال فق دالملك٬ عب ن ب ليمان س ى عل

موسى:المهلّب ال فق ليمان؟ س ِد َي ي ف نفَسك َطَرْحَت فكيف وأْعلُمهم٬ الناِس أْدهى أنت
نصير (بن َب: القري وُيبِصُر ٍة٬ قاَم ِف أَلْ ى عل األرض ي ف اء الم ى إل ينظر الهدهد إّن

ُيْبِصُرهُ فال الحّبة٬ أو بالدودة الفّخ الّصبّي له َيْنُصُب ثم الّتخوم٬ في ُبْعٍد على والبعيَد منه
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فيه َيَقُع ا)حتى لن ّخر س فقد أبداُننا٬ به تتغّذى طعاماً الكون ِمن لنا سّخر قد هللا كان وإذا
ثم ويمهِّدها٬ األرض يفرش أن هللا حكمة اقتضت وهكذا أرواُحنا٬ بها تتغّذى معرفًة منه

فقال بعمارتها٬ ا{:يأمرنا يَه فِ ْم َتْعَمَركُ َواْس ْرِض اْألَ َن مِّ م كُ أَ نَش أَ َو ا}هُ عمارته ألهمهم ف
ث واألحادي ياع٬ والضِّ اكن المس ن م ه يحتاجون ا م اء وببن زروع٬ وال باألشجار بغرسها
ذا ه يّتسع ال يرة٬ كث ْدمها وه ا تخريبه ن م ذِّر وتح اء بالبن لبيئة ا حفظ على تحّض التي

الحديث هذا فمنها لذكرها٬ (المقال استطاع: فإن فسيلة أحدكم يد وفي الساعة قامت إن
فليغرسها يغرسها حتى يقوم ال (وحديث)أن ا: م ان ك إال ا٬ً غرس يغرس لم مس ِمن ما

ا وم صدقة٬ ه ل و فه ه من الّسبع ل أَك ا وم صدقة٬ له منه سُرق وما صدقة٬ له منه أُكل
فه الطير٬ صدقةأكلت له دا٬ً)و أكي دباً ن ه إلي دوٌب من هو بل مباح٬ عملٌ البيئة فتحسين

آخر ي ف ان ك ه٬ عن هللا رضي درداء ال و أب فهذا األول٬ العهد من المسلمون ذلك أدرك
الشام في يعيش الء-أيامه الب ا عنه هللا َجْوز٬-رفع جرَة ش رس يغ و وه ٌل رج ه ب ّر م

ه ل ال درداء:فق ال و أب ال فق ير؟ كب يخ ش وأنت ذه ه (أتغرس ي: ل ون يك أْن ّي عل ا م
غيري منها ويأكل ا)أْجُرها٬ زراعته أو ها بغرس األرض اء إحي جعل قد اإلسالم إن ثم

ل جع م ث ا٬ أحياه ن لم ة المفتوح الصدقة واب أب ن م اً باب اإلحياء٬ ُسُبل من ذلك غير أو
أكثر ذلك ودالئل األرض٬ في الفساد من البيئة تدميَر الفقهاُء وعّد لتملّكها٬ سبباً إحياَءها

تعالى هللا قال ُتحصى٬ أن َحْرَث{:ِمن ْ ل ا َك ِ ْهل َويُ يَها ِ ف ِسَد فْ يُ ِ ل ْرِض اْألَ فِي َسَعى َتَولّى َذا ِ َوإ
اَد َس فَ ْ ال ّب يُحِ َال َوّهللاُ َل ْس ة}َوالنّ الديني افع للمن راٌب خ ه في ا م ّل ك يشمل نًى مع اد والفس

تقتضيه ا م ل تعطي ي ف السعي عن كناية والنسل الحرث إهالك في فالسعي أوالدنيوية٬
ا به الضرر اق أوإلح ا٬ بقتله وس النف إتالف ف للفطرة٬ مناٍف وهذا الخلق٬ ِمن هللا حكمة
ه فإن ار٬ والثم زروع ال الف وإت األشجار قطع في األمر وكذلك بناَءه٬ هللا أراد لما هدم
شيء٬ لِّ لك حيويٍّ مجاٍل وْضع أهمِّّية عن تكلّموا الفقهاء إن ثم علينا٬ به أنعم لما رفٌض

المجال هذا لَيحفظه٬»الحريم«ويسمّون إليه يُحتاج مما بالشيء يحيط ما به ويقصدون
مصلحة در بق اً حريم شجرة ل لك وا فجعل ه٬ وأتّم هٍ وج أكمل على به االنتفاع وليحصل
ك وكذل ا٬ نواحيه ن م اً ذراع عشرة اثنتي ب ة النخل حريم بعضهم وقّدر وَنمائها٬ حفْظها
ريم٬ ح ق وللطري ريم٬ ح وللنهر ريم٬ ح الماشية ئر ولب حريم٬ ة الزراع ئر فلب ار٬ اآلب
ق الطري عن األذى إماطة إّن م ث ه٬ الفق ب كت ي ف مبسوط تفصيلٌ ا وفيه حريم٬ وللبيت
ه ل ال فق ه٬ ب َينتفع عمٍل عن عنه هللا رضي َبرزة أبو الجليُل الصحابّي سأل وقد صدقة٬ٌ

وسلم عليه هللا صلى هللا (رسول المسلمين: طريق عن األذى اء).اعزل الفقه وتحدث
ا٬ عليه داٌء اعت ا قْتله أّن د يفي ا بم ا فيه الكالم وفّصلوا والحشرات٬ الهوامّ قتل أحكام عن
ى إل وا ونّبه الصيد٬ ام أحك ه في لوا فصّ اً باب جعلوا وكذلك تؤذي٬ كانت إذا إال يجوز فال
ي ف اإلسراف ن م ذير التح ى عل اء العلم ع وأجم و٬ والله لية التس ّرد لمج الصيد تحريم
ال ف ْتها٬ حبس ّرة ِه ي ف ار الن ْت دخل رأًة ام أّن وصّح الوضوء٬ في حتى الماء٬ استعمال
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بني ِمن لَِبغيٍّ غفر هللا أّن وجاء األرض٬ َخَشاش ِمن تأكل تركْتها هي وال أطعَمْتها٬ ِهَي
ُظ فحْف را٬ً أج ٍة رْطب ٍد كب ذاِت ل ك ي ف اإلسالمُ ل فجع ا٬ً كلب قَْت س ا أنه بب بس إسرائيل٬
ه الفق ب كت في يقرأ َمن فإّن تكليفية٬ أحكاٌم هي وإنما عاّمة٬ توجيهات ليسْت عندنا البيئة
ز والمراك ات الجامع ه عن تتحّدث ما كلّ يتجاوز بالبيئة متعلِّقة أحكاٍم من فيها ما أّن يجُد
ذا ه ا رأين لََما اإلسالم٬ و وه الفطرة ن دي ام بأحك اُس الن تزم ال و فل ة٬ البيئ ن ع البحثية
اّمة٬ الّس والمواد النِّفايات من فيها ُيرَمى ما بسبب والبحار٬ لألنهار يحصل الذي التلّوث
ى إل وُتفضي الحرارة٬ ة درج اع ارتف ن م د تزي تي ال ة الغازّي االنبعاثات هذه رأينا ولََما
اجُدنا مس ت فكان اتهم٬ حي ي ف اإلسالم التزموا حين آباءنا هللا فرحم الحراري٬ االحتباس
وا يخل اد يك ال ف المسجد٬ ة لحديق قايًة س ه تجعل ا وإنم الوضوء٬ ماء تهدر ال مضى فيما
دن م ت وكان م٬ التنظي وحسن النباتات جودة في غايًة وتجدها بجواره٬ حديقة ِمن مسجٌد
ف الَعِري ة وَجّن ق٬ بدمش ام هش تان بس أشهرها ن وم اء٬ الغنّ دائق بالح مآلى لمين المس
ا م واألشجار ار األزه واع أن ن ِم تحوي والتي فاس٬ في البيل جنان وحدائق بغرناطة٬

نوع ألف على  .يزيد
** ** 

تعليم-  »عالي«أستاذ
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الخبر لالستثمارعنوان األحساء عمل2019منتدى جلسات سبع بعقد جلساته يختتم

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير
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لالستثمار األحساء جلسات2019منتدى سبع بعقد جلساته يختتم
 عمل

 

 واس-األحساء
لالستثمار األحساء دى منت أعمال اليوم اون2019اختتمت بالتع األحساء ة غرف ه نظمت ذي ال

األحساء إنتركونتيننتال بفندق يومين٬ مدى على السعودية أرامكو شركة  .مع

بعنوان بجلسة استهلت عمل جلسات سبع االبتكار(وعقدت وقياس المستشار)تقييم ا فيه تحدث
ة والتقني وم للعل دهللا عب ك المل ة جامع رئيس ل ى ت(األعل تراتيجية)كاوس االس ات لألولوي

مجال ي ف ة الجامع رسالة تحقيق في االبتكار دور عن كييز ديفيد البروفيسور الدولية والعالقات
ع وض خالل ن م ة٬ المعرف ى عل ائم ق اد اقتص ى إل ة المملك اد اقتص ل وتحوي االقتصادية ة التنمي
وشركات منتجات ديم تق ة مرحل ى إل العلمي البحث مرحلة من التقنية لنقل وفعالة ناجحة نماذج

المعرفة على قائمة  .جديدة
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وان بعن اءت ج تي ال ة الثاني ة الجلس ي تثمار(وف االس ة وبيئ ة الرابع ناعية الص ورة ا)الث أداره ٬
اول تن الشهيب صالح دكتور ال ابقًا س ة المدني ة الخدم ر وزي ونائب الشورى مجلس عضو معالي
المنشآت دعم ل والمتوسطة الصغيرة للمنشآت ة العام ة الهيئ محافظ نائب فيها الرئيسي المتحدث
وصناعة اء بن ي ف دة الجدي ار واألفك داع واالب ار االبتك ة أهمي الحصين٬ عمر بن سامي المهندس
آت المنش أن ى إل يًرا مش ٬ ئة والناش غيرة الص ركات الش ن م أتي ي ار االبتك أن ا مبينً تقبل٬ المس

تشكل والمتوسطة العالم%99الصغيرة دول معظم في المنشآت وعدد حجم  .من

حول إنترناشيونال٬ إنك كومباني اند ماكينزي شريك بيتل٬ جيقار الدكتور الجلسة في تحدث كما
ة الرابع الصناعية للثورة كممكن ودوره ومزايا خصائص من به يتميّز وما التشاركي٬ االقتصاد
خالل ن م تسهيلها م يت تي ال والخدمات لع للس ول الوص ة إمكاني مشاركة أو ير توف أو اء اقتن ي ف
من األموال جني والجماعات راد لألف ح يتي ذلك وك اإلنترنت عبر المنصات ى عل ائم ق ع مجتم

المستغلة غير  .األصول

المتعب٬ محمد الرقمية والقدرات المعلومات وتقنية االتصاالت وزارة وكيل استعرض جانبه من
عمل فرص وإيجاد ار االبتك وتشجيع دعم في الوزارة ومبادرات وبرامج جهود الجلسة٬ خالل
للشباب ة الرقمي ارات المه ة وتنمي المواهب ة ورعاي ر تطوي خالل من ة٬ الوطني للكوادر نوعية
الل خ ن م ال األعم ادة ري ز وتعزي ة الرقمي ارات المه ة تنمي ي ف تثمار االس ادة وزي عودي٬ الس
برى الك التحوالت ة ومواكب ادة قي من الشباب ن يمّك ا بم ة٬ المحلي الناشئة الشركات مع الشراكة

المملكة لرؤية وفقًا المعلومات وتقنية االتصاالت قطاع مستوى  .2030على

في ي ت إس صندوق شريك البالع٬ وليد من كل الجلسة في تحدث والرئيس)STV(بدوره ٬
األعمال لريادة السعودية أرامكو لشركة العام والمدير افعي٬)واعد(التنفيذي الش خليل المهندس

ي ف اوت التف وتحسين ة للتنمي ة فعّال يلة كوس أهميته مؤكدان الخدمات٬ على القائم االقتصاد عن ٬
ل محل الجلسة ة نهاي ي ف تحدث ا كم الم٬ الع مستوى على نموه وتيرة باستمرار منوهان الدخول٬
ن التوطي تراتيجية اس ول ح الكي٬ الم د مهن دس المهن اء للكهرب عودية الس ركة الش ال أعم ر تطوي

 ).بناء(

بعنوان الرابعة الجلسة الزراعي(وجاءت االستثمار في ومبادرات لجنة)أفكار رئيس وأدارها ٬
الرئيسي المتحدث اول تن الرمضان٬ ياسين بن صادق المهندس األحساء بغرفة الزراعية التنمية
األحساء واحة استدامة عن مبارك٬ الشيخ آل بن فؤاد الدكتور للري العامة المؤسسة رئيس فيها
منتجة ة نخل ي مليون تحتضن حيث ة٬ الطبيعي ل النخي واحات بر وأك أشهر أنها مبينًا ٬ الزراعية

تضم التمور٬ أنواع بالواحة32ألجود ة الزراعي ة الرقع مساحة أن ى إل مشيرًا ة٬ طبيعي ا عيًن
من أكثر من8تبلغ أكثر تضم هكتار٬ فرص30أالف وجود إلى مشيًرا زراعية٬ حيازة ألف

السمكي واالستزراع الرئيسة الري قناة تطوير تشمل  .استثمارية
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ل تموي هلي٬ الس د فه ن ب ير من ة الزراعي ة التنمي ندوق ص ام ع دير م ة الجلس الل خ تعرض واس
ك المل ة بجامع ودة الج مان وض ر التطوي د عمي تعرض اس ا كم ي٬ الزراع اط النش االت مج
و نح ه الموج تثمار االس يز تحف ي ف ة الجامع ة رؤي دان العي اري مش ن ب ل مقب ل٬الدكتور فيص
المستشار ل٬ خلي دهللا عب ن ب سعد دكتور ال استعرض ا فيم ذائي٬ الغ ن واألم تدامة االس مجاالت

األحساء في االستثمار فرص والزراعة٬ والمياه البيئة بوزارة  .االقتصادي

وان بعن جاءت تي ال اني٬ الث وم الي جلسات من الخامسة الجلسة ياحة(وفي الس عاصمة األحساء
ام لع ة ياحية)2019العربي الس ة التنمي س بمجل ترك المش ويق التس ة لجن س رئي ا أدراه تي ال ٬

للسياحة ة العربي ة المنظم رئيس الي مع ا فيه استعرض الق٬ العف دالعزيز عب ن ب محمد باألحساء
تيفائها اس ا مبين ة٬ العربي للسياحة عاصمة األحساء ار اختي أسباب فهيد٬ آل فهد بن بندر الدكتور
منوًّها العرب٬ ياحة الس وزراء مجلس دها واعتم ة المنظم أعدتها تي ال ة المرجعي الشروط كافة
ق لتحقي ار االختي ذا ه من تفادة االس ة أهمي ًدا مؤك ة٬ العالي ة والتراثي ياحية الس ا وقيمته ا بمقوماته

المحلي االقتصاد تنمية في يسهم بما السياحية العوائد من  .المزيد

ع المواق ر لتطوي اعد المس ني الوط تراث وال ياحة للس ة العام ة الهيئ س رئي ب نائ ن بيّ ه جهت ن م
ة والريفي ة الزراعي ياحة الس امج برن ول ح ه ورقت ي ف الوي٬ الخ امة أس ياحية٬المهندس الس

ذا)ارياف( به ير الكب ة الهيئ ام اهتم مؤكدًا باألحساء٬ والريفية الزراعية السياحة وفرص أهمية ٬
ر وتوفي ادية٬ واالقتص ياحية الس ة الحرك ة تنمي مل تش د فوائ ن م ه تحقق ا لم ياحة٬ الس ن م وع الن
وأنشطتهم الزراعية منتجاتهم تطوير من المزارعين وتمكين للمزارعين٬ إضافي ودخل وظائف
تهدف ة الهيئ أن ى إل مشيرًا استدامتها٬ لضمان دخلها مصادر وتنويع المزارع وتطوير السياحية

ح من ى ام40إل ع ة بنهاي اء باألحس اف أري ة ة2020رخص المقدم هيالت بالتس ا منوًه م٬
رخصة على الحصول وفوائد األحساء  ).أرياف(لمزارع

 
ذر من دكتور ال ابقًا٬ س مية الهاش ة األردني ة المملك ي ف ة العام ار اآلث رة دائ ام ع دير م ا أم
اإلنساني تراث ال ة قائم ي ف التسجيل من المتوقعة االقتصادية د العوائ الى تطرق الجمحاوي٬فقد

 ).اليونسكو(بمنظمة

ب مكت ازات إنج رز أب تعراض باس م٬ الملح ادل ع دس المهن اء٬ األحس ن أمي ة الجلس م اختت ا فيم
ق تحقي إطار ي ف ب والمكت ة األمان رامج وب ادرات ومب ود وجه األحساء ة بواح المي الع تراث ال
ا به تزخر تي ال ات والمقوم ات اإلمكان تسخير خالل من ة٬ العالمي المبدعة دن الم شبكة أهداف

عبية الش ون والفن ة اليدوي الحرف تدامة اس بهدف دم٬ الق ذ من اء ا(األحس خليجيً ى األول اء األحس
عربيًا  ).والثانية

وان بعن السابعة الجلسة د بعق المنتدى٬ في الرئيسة الجلسات برنامج االستثمار(واختتم ات مقوم

25



اء األحس ي ل)ف فض رقية الش ة المنطق س مجل و وعض ادي االقتص ي اإلعالم ا أداره تي ال ٬
المستثمرين واستشارات لخدمات لالستثمار ة العام ة الهيئ محافظ وكيل فيها وتحدث البوعينين٬
االستثمارات م أه مستعرًضا االستثمارات٬ ة تنمي ي ف ة الهيئ دور عن السويل صالح بن إبراهيم
ة المتعلق اإلصالحات رز أب ى إل باإلضافة اء٬ األحس ي ف رة المتوف االستثمارية والفرص ة القائم
القطاعات ن م عدد ي ف االستثمارية الفرص تطوير في ودورها المملكة٬ في االستثمارية بالبيئة

المملكة رؤية مع يتماشى وبما استراتيجيتها ضمن الهيئة تستهدفها التي م2030الواعدة وتقدي ٬
االقتصاد ي ف ي والمحل بي األجن االستثمار مساهمة ادة زي هدف مع لتتوافق المتطورة الخدمات

 .المحلي

عن ة ورق العمران زكي دس المهن الشرقية بأمانة والتصاميم الدراسات عام مدير أنسنة"وقدّم
وارد"المدن الم ى عل اد باالعتم ا وترابطه الخدمات تكامل على القائم الحضري التخطيط ودور ٬

اء وبن رة٬ المزده دن الم ات ومقوم ر عناص ة كاف مل تش تدامة مس ة عمراني ة بيئ ق لخل ة المتاح
عبدالرحمن الشورى مجلس عضو استعرض فيما ٬ واالستثمار للتطوير االستراتيجية الشراكات

األحساء في لالستثمار النسبية المزايا  .الراشد٬
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عسير في المعمرة اإلنسان..األشجار مع حميمة  عالقة

 

تصوير:إعداد عامر آل الشهري:حسن  علي
٬ ة والبيئ ان اإلنس بين االرتباط من نادرة حالة عسير منطقة في المعمرة األشجار مثلت
ي غذائ ورد م أو ة٬ الكثيف ا أوراقه ظالل ي ف والراحة ترخاء لالس ان مك مجرد تكن فلم
ة إجتماعي ات بعالق ة قديم ور عص ذ من ان اإلنس ع م ت ارتبط ل ب ات٬ والحيوان ر للبش

ومادية  .وثقافية

أن السعودية اء األنب وكالة لـ ه حديث ي ف ب غري حسن د محم والمؤرخ الباحث وأوضح
دد وتتع ير٬ عس ة منطق في االجتماعية الحياة مقومات أهم إحدى كانت المعمرة األشجار
هي األول قسمين٬ ى إل تصنيفها ن يمك حيث والمعيشي٬ االجتماعي النظام في أدوارها

ل مث العام النفع ذات المعمرة ة"األشجار يز"و"التالق بأسم"الُجّم اً محلي دعى ت تي ال
شجر"البرايه" اً"السدر"وكذلك قديم شء الن دريس لت المفضل ان المك و ه ا فظله ٬
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نظام ة"الكتاتيب"على المجتمعي ور األم دارس لت القبلية التجمعات تحتها تعقد وكانت ٬
وعلومه الكريم القرآن لتدريس كمكان منها اإلستفادة إلى باالضافة بينهم٬ فيما والتشاور

يسمى من"المعالمة"بما ا قطره احة مس دأ يب ذي ال د الممت ضلها بفضل وذلك ٬10
إلى تنبت50أمتار تي ال خصوصا ام الع ع النف ذوات ن م األشجار تلك وتعتبر مترا٬ً

األودية ضفاف على أو العامة والساحات المساجد  .بجوار

غريب شجرة:وأضاف األشجار هذه أشهر من رحب"الجميز"إن وادي ي ف الواقعة
ات النب اء علم ا عليه ا أجراه تي ال ات الدراس حسب عمرها ويبلغ ألمع٬ رجال بمحافظة

حوالي ساقها700مؤخراً محيط يبلغ عمالقة شجرة وهي واشتهرت8عام٬ ٬ أمتار
أغصان أن ى إل اً منوه الماضي٬ في المجاورة القرى وشباب االطفال لتعليم مكان بأنها
ل ك ت وكان ديما٬ً ق ة القري ر أس ن م دد ع ن بي مة مقس ا حجمه ي ف الضخمة الشجرة تلك
ا خالي صناعة أو الحيوانات علف في ثمارها من وتستفيد أغصانها من بعدد تنتفع أسرة

أشجار بجودتها تشتهر التي الخشبية  ".الجميز"النحل

درجات الم دود ح ي ف ع تق تي ال ي وه ٬ جار األش ك تل ن م ر اآلخ وع الن ى إل ار وأش
ا به اع االنتف د ألح يحق وال الخاصة األمالك من وتعتبر األهلية٬ األمالك أو الزراعية

ا ومنه األشجار ك تل ل وتعام له٬ يأذن من أو صاحبها ي"السدر"إال ف ثرة بك ر المنتش
أو ٬ ة تهام ة يز"أودي أوراق"الجم خالل ن م ك التمل ي ف ة الزراعي األراضي ة معامل

قديماً القبلي العرف في معتمدة وشراء  .مبايعة

ة لوكال ة حديث ي ف ة٬ تنوم محافظة سكان أحد الشهري ناصر بن عبدهللا المعلم ويسرد
جرة ش اريخ ت ن م اً جانب عودية الس اء اع"األنب هر"الرق أش ن م بر تعت تي ال رة٬ المعم

ي ف ع وتق ة٬ المملك توى مس ى عل المعمرة سودة"األشجار آل ة"شعف تنوم ة بمحافظ
عسير لمنطقة  .التابعة

األشجار بر أك من تعد تنومة محافظة بها اشتهرت التي الرقاع شجرة أن الشهري وأكد
ي الت ة العلمي ات الدراس ى إل تناداً اس الم٬ الع توى مس ى عل ا وربم ة المملك ي ف اً تاريخ
ي الت ة العلمي اييس والمق الماضية٬ نوات الس خالل عليها العلم وطالب الباحثون أجراها
الشجرة واصفاً ٬ نين الس ات بمئ م يقيّ ذي ال الزمني عمرها تحديد في مؤخراً استخدمت
مساحته تتجاوز الذي ظلها في األهالي يعقد وكان القدم٬ منذ القرية ألهالي الهام بالملتقى

من حوالي900أكثر ساقها محيط ويبلغ مربع المشاورات10متر ن م العديد أمتار
الهامة القبلية  .واالجتماعات
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السن كبار عن نقالً الشهري ا:وروى أطواله تزيد كانت العمالقة الشجرة أغصان إن
ا عليه وج الثل اقط تس بسبب أغصانها بعض تلفت ولكنها الحالية٬ أطولها عن السابق في

عام مع1365في تتشابه ثماراً تنتج أنها مبيناً األبيض"هـ٬ ون"التين والل م الطع في
تأصل بسبب ام الع دار م على اخضرارها على تحافظ وهي الماضي٬ في تؤكل وكانت

األمطار وشح بالجفاف تتأثر وال األرض أعماق في  .جذورها

ل محاي ة لمحافظ ابع الت ا قن ز مرك ن احتض ة٬ وتنوم ع ألم ال رج جرتي ش نمط ى وعل
تدعى عمالقة شجرة قنا"عسير ا"تالقة به تشتهر التي السابقة الفصيلة ذات من وهي
اب كت ير يش ا فيم ة٬ عودية"المنطق الس ة العربي ة للمملك اتي النب اء ن"الغط م ادر الص

عام والزراعة والمياه البيئة شجر1998وزارة أن إلى ي"التالق"م٬ ف يستخدم كان
رى الق وحول ول الحق ط محي في زرع وت ن٬ الب ألشجار ل الظ أمين لت اكن األم ض بع

الطبيعية النحل خاليا لصناعة الضخمة أغصانها  .وتستخدم
 
ع ا"وتق قن ة ة"تالق قري ي ه"ف ي"حوي الت ة والعمالق رة المعم األشجار ن م بر وتعت ٬

رت حف ة تراثي ئر ب اق أعم في جذورها وتمتد عامة٬ بصفة والمملكة المنطقة بها تشتهر
ة كوجه ا منه تفادة واالس ا عليه ة المحافظ ى عل ا قن ة بلدي ت حرص د وق ا٬ بجانبه ديما ق
ورصف ظاللها في للتنزه وتهيئته بها المحيط الموقع تأهيل إعادة على فعملت سياحية٬
ة هوي ى عل اً حفاظ يول الس ن م ا تقيه تي ال الجدران اء وبن ة الطبيعي بالحجارة أرضيتها

 .المكان

ي ف ادرة الن جار األش ار بانتش ة المملك اطق من ن م ا غيره ن ع ير عس ة منطق تهر وتش
شجرة تنتشر حيث الغربية٬ والسواحل الشرقية وهي"َعَدنة"ومفردها"َعَدن"أوديتها

اب كت حسب رة المعم األشجار ة"من المملك ي ف اتي النب اء المناطق"الغط ي ف ثر وتك
م باس ا علمي رف وتع ة رمادي اء وبيض اء ملس ة ناعم اق س ا وله ة وردة"التهامي

شجرة"الصحراء إلى باإلضافة ر"٬ دي"أو"الحم هن ر ي"تم الت األشجار ن م وهي
ة الغربي ة الجنوبي المنطقة في تتواجد أنها إلى السابق الكتاب ويشير كبيرة٬ بأحجام تنمو
غنياً مصدرا ثمرها يعتبر حيث اإلنسان أغذية في متنوعة استعماالت ولها المملكة٬ من

.ج(بفيتامين ( 

ة األودي بطون في وتناثرها المملكة مناطق بقية مثل المعمرة األشجار بتنوع تشتهر كما
جرة ش ا ومنه هول٬ خ"والس اب"اللب كت ف مؤل نفها يص تي ي"ال ف اتي النب اء الغط

ة على"المملك وي وتحت بوتية الس يلة فص من ا غ800بأنه يبل ث حي استوائي٬ وع ن

29



إلى ددة50ارتفاعها المتع ة الطبي تخداماتها اس ا وله لألكل صالحة ثماراً وتحمل مترا٬ً
لصالبة نظراً ة التقليدي والصناعات ة اليومي الحياة في أخشابها من االستفادة جانب إلى

الدائم وتماسكه  .خشبها

أشجار اثر بتك يز ي"السدر"وتتم ف لإلنسان ا وأقربه جار األش م أه ن م بر يعت ذي ال
خاصة ديما٬ً ق اليومية حياته في كلياً اعتماداً عليها يعتمد حيث العربية٬ الجزيرة جنوب
ي ف وأغصانها جذورها من واالستفادة العسل وإنتاج المواشي لعلف رئيسياً مصدراً أنها

بـ قديمًا تسمى كانت التي األسقف وردم المنازل  ".المعادل"بناء

ورد ا كم ق النب شجر هو السدر أن إلى مخطوط بحث في غريب محمد الباحث ويشير
ة٬ والمعتدل ارة٬ الح اكن األم ات نبات ن م المنطقة هذه في أنه ويضيف العرب٬ لسان في
ل٬ الغي ووادي م٬ ري وادي ي ف ه ل ع تجم بر وأك اردة٬ الب اكن األم ي ف ه نبات ت ثب د وق
اس٬ للن ة محل تغدو حتى وتنمو عظيماً استاعاً فيها السدرة أشجار تتسع حيث والنجدين٬
دداً مع ا٬ وجباله األرض هول وس ا٬ وأطرافه ٬ زارع الم اض أرب ي ف ت ينب ا كم
ت وعرف ٬ العقارب للسع كدهان أوراقها تستخدم بأنها السدر لشجر الهامة االستخدامات
تعمل ويس الصفراوية٬ الحوصلة وأمراض لإلسهال وعالجاً الثدي٬ تورم بعالج ثمارها
الماضي ي ف تخدم تس ت كان السدر أوراق أن اً الفت ى٬ الموت حنوط في أوراقها مسحوق

الجودة في غاية وفحمه ورزين الوزن ثقيل السدر وحطب الجمعة٬ يوم غسول  .في

يرة كث ة بيئي باب ألس عسير ة منطق ي ف النباتي الغطاء مساحات تقلص من الرغم وعلى
اء والغط ة البيئ ى عل اظ بالحف ة المعني مية الرس ات الجه أن إال ٬ ي العمران ع والتوس
ذه ه ى عل المحافظة ى إل دف ته تي ال والمشروعات المبادرات من العديد نفذت النباتي٬

بها االهتمام في الفرد دور وتعزز النباتية  .الثروة

ي ف اد زي آل فيصل دس المهن ير بعس ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف دير م اد وأف
ادرات المب من عدد الماضي العام خالل نفذت الوزارة أن السعودية األنباء لوكالة حديثه

ن م ثر أك ع وتوزي ة زراع شملت اتي النب اء الغط ى عل المحافظة تلة163في ش ف أل
ة ومكافح ا به تثمار االس م وتنظي ات والغاب ي للمراع تدامة المس ة التنمي ادرة مب من ض
ة وتنمي التشجير لدعم النقل وزارة وفرع المنطقة أمانة مع التنسيق خالل من التصحر٬
اون بالتع ة والحراجي ة الرعوي ات النبات ذور ب ثر ون ع لجم مبادرة وتنفيذ النباتي٬ الغطاء

للطيران عسير ونادي الخضراء عسير رابطة  .مع

عسير منطقة في النباتي والغطاء الغابات على للحفاظ تنفيذه تم ما أبرز من أن وأوضح
ى عل ة للمحافظ ة أمني ركة لش ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ف تكلي و ه ام ع كل بش
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د تجني م ت د وق ا٬ عليه دي التع ع ومن ات م24الغاب وت ير عس ة منطق ي ف اً أمني اً حارس
زراعة ي ف دء الب ب جان ى إل وزارة٬ ال رع لف ة التابع دات والوح المكاتب على توزيعهم

حي500 ي ف الوزارة بمشتل شتلة ألشجار"لعصان"ألف شتالت ن بي ا٬تتنوع بأبه
ى إل إضافة ٬ التشجير مبادرة ضمن وذلك باالنقراض٬ المهددة خاصة المنطقة بيئة من
ا وزراعته بالسودة دالعزيز عب ك المل تزه من ي ف ًا بيئي دهورة المت ع المواق ل تأهي ادة إع
ة لمالحق ات العقوب ن م د العدي رت أق وزارة ال أن مبيناً به٬ يشتهر الذي العرعر بأشجار

به الضرر والحاق النباتي الغطاء على  .المعتدين

● 

● 

● 
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمنطقةعنوان المبتكرة الزراعة مشروع تطوير فريق يستقبل حائل منطقة أمير نائب

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

الزراعة مشروع تطوير فريق يستقبل حائل منطقة أمير نائب
بالمنطقة  المبتكرة

 

 واس-حائل
ة منطق ير أم ب نائ دالعزيز عب ن ب رن مق ن ب د فه ن ب فيصل األمير الملكي السمو صاحب استقبل
ة بمنطق رة المبتك ة الزراع روع مش ر تطوي ق فري وم٬ الي ا اج ر بقص ات االجتماع الة بص ل حائ

 .حائل
 

تساعد ة متقدم ات تقني ى عل يعتمد ذي ال المشروع ر تطوي مراحل سموه ى عل ق الفري وعرض
من أكثر على الحفاظ من%90على ثر أك ع المرب تر الم ج وينت اه المي ة30من مقارن ضعفًا

التقليدية  .بالزراعة
 

32



ة الرؤي رامج وب ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ا طورته تي ال برامج ال ى عل روع المش د ويعتم
ي الغذائ ن األم م دع ه نفس ت الوق ي وف ة للمملك استراتيجي ورد كم اه المي ى عل اظ بالحف ة المعني
ة المتكامل ول الحل ر وتطوي ذاء الغ سالمة ار باالعتب تأخذ متطورة ة تقني ول حل خالل من للملكة
وت والبي يزات والتجه ة الزراعي ائل والوس داخالت الم ن م ي المحل وى المحت بة نس ز لتعزي
رة المبتك ة الزراع ز مراك ي ف ة الطاق ير لتوف ية الشمس ة الطاق ى عل د ويعتم ورة المط ة الزجاجي

المساندة  .والمرافق
 

اه والمي ة البيئ وزارة برامج وفق حلول تطوير إلى والمستدامة المبتكرة الزراعة مشروع ويهدف
ى إل اه المي تستهلك تي ال والمحاصيل واألعالف القمح زراعة من المزارعين لتحول والزراعة
ر األكث يل للمحاص تدامة ومس ة منافس ناعة ص ر وتطوي ن ام حي ص ذاء وغ تدامة مس ة زراع
للمحاصيل المنظم والشراء ع والتوزي داد اإلم سالسل ر تطوي ك ذل ي ف ا بم المملكة في استهالكًا

 .الزراعية
 

االبتعاث ق طري عن السعودي الشباب ن م مجموعة ل وتأهي تدريب إلى المشروع ويهدف كما
ة المرحل خالل سيتم ا فيم هولندا٬ في والمستدامة المبتكرة الزراعة وتطبيقات أبحاث مراكز إلى
حائل منطقة في المشروع مركز في والتطوير واألبحاث للتدريب متخصص معهد إنشاء  .الثانية

 
إنشائها سيتم التي اإلنتاج مراكز في تدريبها سيتم التي الوطنية الكفاءات على المشروع وسيعتمد
برات المخت مجال ي ف النسائي للعنصر مناسبة وظائف ذلك في بما المنطقة في مختلفة مواقع في
بردة الم ازن والمخ ف والتغلي ة التعبئ ز مراك ي ف ائف وظ روع المش يوفر وس داد٬ اإلم ل وسالس

بالمشروع المرتبطة الغذائية  .والصناعات
 

على والزراعة اه والمي ة البيئ ر وزي الي لمع ديره وتق شكره ل حائ ة منطق ير أم ب نائ سمو دم وق
األمن ز وتعزي اإلستراتيجية ة المائي وارد الم ى عل اظ للحف وزارة ال ذلها تب تي ال يزة المتم ود الجه

المتطورة التقنيات بهذه  الغذائي
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجوفعنوان يصل المنتظر الضيف الديدحان زهرة

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العدد0الكاتب 4تكرار

الجوف يصل المنتظر الضيف الديدحان  زهرة

 

 

 واس-سكاكا

بظهور ام األي هذه المملكة من الشمالية المناطق دحان“تتميز الدي رة كل”زه ضيفة تحل تي ال
ًما موس هد ش ذي ال ع الربي م موس الل خ ك وذل وف الج ة منطق ا ومنه مال الش الي أه ى عل ام ع
وهو األحمر ون الل ا أبرزه من ة المختلف األلوان ب األرض ه خالل من اكتست العام هذا استثنائيًا

الديدحان  .لون
 

ناعمة الجميلة الزهور من تعد التي الديدحان زهرة بإطاللة حاليًا الجوف منطقة وديان وازدانت
ن م دحان الدي أن ويش الع ام بس دكتور ال وف الج ة بمنطق اث األبح ز مرك دير م ن وبي س٬ الملم
ات النبات ى إل ل تمي تي ال ة المفّصص ة المزرق راء الخض األوراق ذات بية العش ة الحولي ات النبات

اع بارتف ائم ق ق بعن رة الحُم شديدة الزهرة ه50مسننة بداخل قرص ى األعل من ا ويغطيه سم٬
ي ف ينتشر الحجم صغيرة البذور من وعرعر:عدد الجوف٬ ان وودي اد٬ والحم وفي,الحرة٬

العموم وجه على الشام وبالد الشمالية الحدود  .منطقة
 

في ذكرت ة“والديدحان٬ التقليدي ة الثقاف ويعرف”موسوعة شكله في اين المتب ات النب من ا بأنه
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أن ا وإنمائه ة الفطري اة الحي لحماية الوطنية الهيئة ذكرت فيما الشريطية٬ وأوراقه لونه٬ باحمرار
منها شائعة وإقليمية محلية أسماء عدة الزهرة (لهذه لكن)الحسار(٬)البختري(٬)المغزرة: ٬

و ه ا له ي العلم م ي)roemeria hybrida(االس ف ت وتنب ية٬ الخشخاش يلة فص ع ويتب
الشمال زهرة باسم وتُعرف األمطار٬ هطول غزارة فترة إبان الشتاء فصل  .أواخر

 

السديري األحمد محمد الشاعر األمير الديدحان زهرة عن كتب من هللا–وأشهر في–رحمه
الرائعة ّدا“قصيدته ع من ول شهرتها٬”يق ذاعت ف آخرين٬ شعراء لسان ى عل ذلك ك وذكرت

عام ع بربي ا الحتفاله ًا عنوان دحان الدي الجوف ة منطق ي ف ة الحكومي الجهات من عددًا واختارت
ة,هـ1440 النباتي ات التمري ة محمي ي ف وم الي ق انطل ذي ال دحان الدي مهرجان ه علي وأطلقت

سكاكا مدينة من,شمال ع الربي ار أزه من الزهور عشرات يضم مميز ربيعي بغطاء وتحظى
الديدحان زهرة  .أبرزها

 
ل للعوائ ة المختلف الفعاليات من مجموعة المهرجان في,ويتضمن ة مختلف ابقات مس ينظم ث حي

جلسة وأجمل والفن والمنشدين,الطبخ للشعراء أمسيات تضم تي ال دحان الدي الي لي ينظم ا كم
المهرجان ليالي  .خالل

 

دة م المهرجان مع5ويستمر بشراكة وم زل ة بلدي ي ف ة ممثل الجوف ة منطق ة أمان ه وتنظم ام أي
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع وف الجوف ب ني الوط تراث وال ياحة للس ة العام ة الهيئ رع ف

بالجوف والمراعي األبحاث  .ومركز
ف توظي ى عل رص تح ة األمان أن دي الغام ش دروي دس المهن وف الج ة منطق ة أمان ن أمي د وأك

ة المنطق اء ألبن والترفيهي ياحي الس ذب الج ل عام ي ف وف الج ي ف ة الطبيع يزات ذا,مم ه ومن
ة المنطق ه ب تحظى ا لم دحان الدي مهرجان تنظيم في السياحة هيئة مع بشراكة حرصت المنطلق
ف مختل من نزهين المت آالف جذب على عمل مسبوق وغير مختلف ربيعي بساط من األيام هذه

الماضية األيام خالل المملكة ومناطق الخليج  .دول
 

نزه:وقال الت وهو الشمال الي أه ه يحب طابع في السياحي الحراك لتنشيط يسعى المهرجان إن
بـ يعرف وما م)الكشتات(بالبر التخيي ات,وسياحة بفعالي لالستمتاع ع الجمي الغامدي ا ودع
الديدحان  .مهرجان

 
المهرجان أن الشمري جهز الدكتور الوطني والتراث للسياحة العامة الهيئة فرع عام مدير وأفاد
ان والمك المهرجان وطابع ة هوي من ستكون التي الخمس األيام خالل الفعاليات من جملة سيقدم

ابقة مس مثل المسابقات من مجموعة سيقدم أة“حيث ابقة”الكم ومس ع ربي لوحة أجمل ابقة ومس
والهجن ل الخي وعروض الحر الطير ومسابقة ربيعية جلسة شعرية,أجمل أمسيات دم يق ا كم

النباتات عن توعوية ومحاضرات المنطقة لشعراء  .مختلفة
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أن األحمري دهللا عب دس المهن والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف عام دير م ن بي ه٬ جهت ومن
ة بأهمي الوعي مستوى ع وف ى إل يهدف ذي وال المهرجان خالل البيئة أسبوع ينظم الوزارة فرع

البيئة على اظ,الحفاظ الحف ي ف ة الخيري ات والجمعي والخاصة الحكومية المؤسسات دور وتفعيل
البيئة عليهم,على ذلك وأثر البيئة تجاه األفراد مسؤولية مستوى من,ورفع الحد في والمساهمة

البيئي  .التلوث
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الخبر تفاصيل

الخبر بالعقوبةعنوان المحمية البرية النباتات إتالف أو رعي في المتورطين تتوعد العدل

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

المحمية البرية النباتات إتالف أو رعي في المتورطين تتوعد العدل
 بالعقوبة

 

 

 الرياض-التحرير

الرعي أو باالحتطاب سواء ة٬ المحمي النباتات إتالف خطورة من العدل وزارة حذرت
ك تل ن م أي ي ف ه تورط ت يثب ن وم ال٬ االستئص أو ويه التش أو د والحص ع القط أو

الرادعة للعقوبة عرضة سيكون  .المخالفات
 

من أكثر أو واحدة لعقوبة الشخص تعرض المخالفة أن لها٬ بيان في الوزارة٬ وأضافت
وهي عقوبات٬ بـ:ست ا50٬ًتغريمة يوم ن ثالثي ى عل تزيد ال مدة والسجن لایر٬ ألف

نفسها المخالفة الرتكاب استخدمت التي والوسيلة المركبة مصادرة  .ثم
 

العقوبات ضمن مضاعفة:وجاء المتضررة٬ المنطقة تأهيل إعادة كلفة المخالف تحميل
ملخص نشر يراً وأخ نفسها٬ المخالفة ارتكاب تكرار حال في السجن أو الغرامة عقوبة
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المواد وفق كله وذلك المخالف٬ نفقة على المناطق)12٬13٬14(الحكم ام نظ ن م
الفطرية للحياة  .المحمية

 

ي عقوبَت دار بإص ّص تخت ن م ي ه ة الجزائي اكم المح أن ى إل دل٬ الع وزارة ارت وأش
الحماية قوة بمقاومة ارتكابها اقتران حال والمصادرة  .السجن
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الخبر تفاصيل

الخبر العمراني»الشورى«عنوان النطاق لخارج المياه تحلية محطات بنقل يطالب

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20421العددالكاتب 1تكرار

العمراني»الشورى« النطاق لخارج المياه تحلية محطات بنقل  يطالب
 

 

المالكي  الرياض-جابر

في طالبت تي ال ة والبيئ والزراعة اه المي ة لجن ر تقري ل المقب األسبوع الشورى مجلس يناقش
اء بإنش ة المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس س المجل ى إل ا به دمت تق تي ال ياتها توص رز أب
تسبب تي ال ة الحالي المحطات ل ونق للمدن٬ دة المعتم العمرانية النطاقات خارج الجديدة محطاتها

والبيئية والسياحية االقتصادية والنواحي السكان٬ على  .ضررًا
 

م وآرائه األعضاء ملحوظات بشأن العلمي والبحث التعليم للجنة توصية على المجلس ويصوت
ن المخترعي ريم لتك الشريفين الحرمين خادم لجائزة التنظيمية الالئحة مشروع تجاه أبدوها التي

الالئحة مشروع على بالموافقة تطالب التي  .والموهوبين٬
 

ن م الالئحة روع مش ون ن20ويتك والموهوبي المخترعين دير وتق جيع تش ى إل دف وته ادة٬ م
واالختراع ار واالبتك داع اإلب روح ة وتنمي ة٬ واالبتكاري ة والتقني ة العلمي المجاالت في المتميزين

والقدرات المواهب  .وتحفيز
 

الطفل..االثنين حماية نظام على جديدة مادة  إضافة
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التي● وآرائهم األعضاء ملحوظات بشأن العلمي والبحث التعليم للجنة توصية على التصويت
ن المخترعي ريم لتك الشريفين الحرمين خادم لجائزة التنظيمية الالئحة مشروع تجاه أبدوها

الالئحة مشروع على بالموافقة تطالب التي  .والموهوبين٬
ن● المخترعي دير وتق جيع تش ى إل دف وته ادة٬ م رين عش ن م ة الالئح روع مش ون يتك

داع اإلب روح ة وتنمي ة٬ واالبتكاري ة والتقني ة العلمي االت المج ي ف يزين المتم وبين والموه
والقدرات المواهب وتحفيز واالختراع  .واالبتكار

بشأن● والشباب واألسرة ة االجتماعي الشؤون لجنة توصيات من عدد على المجلس يصوت
ام للع للرياضة ة العام ة للهيئ السنوي التقرير تجاه أبدوها التي وآرائهم األعضاء ملحوظات

للرياضة1438/1439المالي ة العام الهيئة مطالبة أبرزها ومن سابقة٬ جلسة في هـ
ن الالعبي ع لجمي ي الرياض م الموس ل قب ا م ات فحوص إجراء ب ية الرياض ة األندي إلزام ب
ية٬ الرياض اركات للمش روط الش د كأح ا وجعله ة كاف اب واأللع ة األندي ي ف يين الرياض
ع جمي لتشمل والرياضية٬ الشبابية المنشآت وتطوير وتحديث إنشاء استكمال في واإلسراع

المملكة رؤية أهداف يحقق نحو على المملكة  .2030مناطق

اه● المي ة لتحلي ة العام للمؤسسة السنوي ر التقري بشأن ة٬ والبيئ والزراعة اه المي ة لجن ر تقري
المالي للعام  .هـ1438/1439المالحة

ة● لتحلي ة العام المؤسسة س المجل ى إل ا به دمت تق تي ال توصياتها رز أب ي ف ة اللجن ب وتطال
ل ونق دن٬ للم دة المعتم ة العمراني ات النطاق ارج خ دة الجدي ا محطاته اء بإنش ة المالح اه المي
والبيئية والسياحية االقتصادية والنواحي السكان٬ على ضررًا تسبب التي الحالية .المحطات

ى● عل دة جدي ادة م إضافة ترح مق بشأن والشباب٬ واألسرة االجتماعية الشؤون لجنة تقرير
المادة وتعديل الطفل٬ حماية والعشرين(نظام أعضاء)الرابعة من دم المق النظام ذات من

فاضل٬ آل فيصل دكتور وال الخلف٬ موضي دكتورة وال المساعد٬ ورة ن دكتورة ال المجلس
للمادة المجلس)23(استنادًا نظام  .من

المحاكم..الثالثاء في النساء وظائف عدد  زيادة

أن● بش ائية والقض المية اإلس ؤون الش ة لجن يات توص ن م دد ع ى عل س المجل وت يص
ي المال ام للع دل الع وزارة ل السنوي ر التقري تجاه دوها أب تي ال وآرائهم األعضاء ملحوظات

التقرير1438/1439 بشأن اللجنة نظر وجهة على يطلع أن بعد وذلك  .هـ٬
ا● تباًع ائية القض ام األحك ات مجموع ر بنش دل الع وزارة ة مطالب يات التوص ك تل رز أب ن م

ى عل ن للمقبلي ة تثقيفي دورات د لعق المختصة ات الجه ع م والتنسيق ك٬ ذل ي ف أخر الت وعدم
النساء ن لتعيي تخصصها تي ال ة اإلداري الوظائف عدد وزيادة واإلناث٬ الذكور من الزواج

اختصاصاتها واختالف حاجاتها مع يتناسب بما العدل وكتابات المحاكم  .في
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المعتمدين● المقيمين نظام مواد بعض تعديل بشأن والطاقة االقتصاد لجنة  .تقرير
ع● وينب ل للجبي ة الملكي ة للهيئ السنوي ر التقري بشأن والخدمات٬ واإلسكان الحج لجنة تقرير

المالي  .هـ1438/1439للعام
ع● وينب ل للجبي ة الملكي ة الهيئ س المجل ى إل ا به تقدمت التي توصيتها أبرز في اللجنة وتطالب

ل بتحوي ا٬ عليه ة والمحافظ ة٬ المتقادم ق للمراف ية األساس يزات التجه ين تحس ى عل ل بالعم
أداء عقود إلى والصيانة التشغيل  .عقود

ة● لجن ر وتقري ة٬ الحكومي والمشتريات المنافسات نظام مشروع بشأن ة المالي ة اللجن تقرير
العام القطاع في الحوكمة نظام مشروع مقترح بشأن البشرية٬ والموارد  .اإلدارة

لـ..األربعاء التجاري«نظام  مادة26من»االمتياز

تطالب● والشباب واألسرة ة االجتماعي الشؤون ة للجن توصية على الشورى مجلس يصوت
ى إل س المجل يستمع أن د بع ك وذل األحداث٬ لدور التنظيمية الالئحة مشروع على بالموافقة

الالئحة مشروع بشأن اللجنة نظر  .وجهة
نظام● ى عل ة بالموافق ب تطال ة والطاق االقتصاد للجنة توصية على ذلك بعد المجلس يصوت

النظام مشروع تجاه اللجنة نظر وجهة على يطلع أن بعد وذلك التجاري٬  .االمتياز
التجاري● از االمتي أنشطة تشجيع إلى ويهدف مادة وعشرين ست من النظام مشروع يتكون

ح ومان از االمتي احب ص ن بي ة العالق م ينظ امي نظ ار إط ع وض الل خ ن م ة٬ المملك ي ف
 .االمتياز

أن● بش ة والبيئ ة والزراع اه المي ة لجن ة وجه ى عل ة الجلس ذه ه الل خ س المجل الع االط
اد لألرص ة العام ة للهيئ نوي الس ر التقري اه تج دوها أب تي ال م وآرائه اء األعض ات ملحوظ

المالي للعام البيئة  .وحماية
د● فه ك المل ة لمكتب نوي الس ر التقري أن بش ار واآلث ياحة والس الم واإلع ة الثقاف ة لجن ر تقري

المالي للعام  .هـ1438/1439الوطنية
بالمرسوم● الصادر القضاء نظام واد م من عدد ديل تع ترح مق بشأن الخاصة اللجنة تقرير

م م رق ي اريخ78/الملك ابق19/9/1428وت الس س المجل و عض ن م دم المق ٬ هـ
للمادة استنادًا العنقري حسام الدكتور المجلس)23(معالي نظام  .من
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عليها"عنوان والمحافظة البيئة الجوف"أهمية جوامع في القادمة الجمعة خطبة موضوع

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

عليها" والمحافظة البيئة في"أهمية القادمة الجمعة خطبة موضوع
الجوف  جوامع

 

الشمال-الجوف  :نبض

اإلسالم الشؤون وزارة رع لف ام الع دير الم ائح الس ر عم بن محمد الشيخ فضيلة وجه
يكون أن اد باعتم ة المنطق ي ف ع الجوام اء خطب وف الج ة منطق ي ف اد واإلرش دعوة وال

عن القادمة الجمعة خطبة عليها"موضوع والمحافظة البيئة  ".أهمية
 

ة ومتابع الجوف٬ ة منطق ير أم ي الملك السمو صاحب ات توجيه ع م ياً تماش ذلك وجاء
ة المملك ة رؤي ن م ًا وانطالق ر الوزي الي ة2030مع البيئ ة لحماي ة أهمي ت أول تي ال

وخاصة البيئة اسبوع بتفعيل المجتمع بتوعية الوزارة فرع بدور واستشعاراً واستدامتها
ة توعي ي ف ير كب أثير ت م له أن ك ش وال ع٬ المجتم ع م ر مباش اس بتم م ألنه اء الخطب
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وتثقيفه  .المجتمع
 

الشريفين الحرمين خادم حكومة أولت اه-وقد ورع هللا ة-حفظه لحماي ة بالغ ة أهمي
أن ة البيئ بوع إس وزراء ال س مجل ر أق ث حي القادمة ال لألجي ا عليه ة والمحافظ ة البيئ

الربيع فصل من األول األسبوع في عام كل  .ينطلق
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المقدسةعنوان والمشاعر المركزية المنطقة لتشجير ثالثية إستراتيجية

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20421العددالكاتب 1تكرار

المقدسة والمشاعر المركزية المنطقة لتشجير ثالثية  إستراتيجية

 

سليمان رابع المكرمة-محمد  مكة
 

ة لجن وين بتك المقدسة العاصمة ة أمان استضافتها تى ال العشرين التشجير ندوة في المشاركون أوصى
وم عل ة بكلي اتي النب اج اإلنت وقسم دن الم اء إلنم ي العرب د والمعه المقدسة العاصمة ة أمان من مشتركة
اعر والمش ة المركزي ة المنطق جير لتش تراتيجية اس ع لوض عود س ك المل ة بجامع ة والزراع ة األغذي

 .المقدسة
 

من والحد ة البيئ ين لتحس والزراعة ة البيئ براء خ من ة نخب بمشاركة ا أعماله أمس دوة الن واختتمت
المقدسة والمشاعر ة المكرم ة مك ة لمنطق ة المالئم واألشجار ات النبات بشأن تصورات ديم وتق التلوث

الحرام هللا بيت ومعتمري لحجاج البيئية الظروف أفضل  .لتهيئة
 

ى البن ى عل أضراراً تشكل ال تي ال ة النباتي واع األن ار اختي بضرورة دوة بالن ة العلمي ة اللجن وأوصت
ا منه تفادة واالس األشجار ات لمخلف ل األمث واالستغالل الصحي٬ والصرف المياه شبكات مثل التحتية
مع بالتعاون العلمي البحث وتشجيع العلمية الدراسات إجراء في والتوسع المنتجات٬ بعض صناعة في
ة الجبلي ات المرتفع واستغالل والشتالت ذور الب اج إنت ر تطوي ال مج ي ف ة البحثي ز والمراك ات الجامع

التشجير مشاريع في المركزية والمنطقة المقدسة بالمشاعر  .المحيطة
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والشتالت40":البيئة"عنوان والتقاوي البذور إكثار محطات وتشغيل إلنشاء لایر مليون

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 20تكرار

وتشغيل40":البيئة" إلنشاء لایر مليون
والشتالت والتقاوي البذور إكثار  محطات

 

 واس-الرياض
د أحم دس المهن ة للزراع والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل كشف

تخصيص عن البذور40العيادة٬ إكثار محطات إلنشاء لایر مليون
بية النس يز الم ذات ة المملك اطق من ن م عدد ي ف والشتالت والتقاوي

مجانًا المزارعين لصغار بذورها وتوزيع  .العالية٬

وان بعن وم٬ الي وزارة ال ا نظمته ورشة خالل د ى"وأك عل المحافظة
ا منافعه ادل وتب تدام المس تخدامها واس ة النباتي ة الوراثي ول ٬"األص

ة الحكومي ات والجه بالوزارة والمختصين الخبراء من عدد بمشاركة
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ى عل ة المحافظ ي ف وزارة ال دور ى عل ات٬ والجمعي ات والجامع
على المحافظة مبادرة إطالقها خالل من وإكثارها٬ الوراثية األصول

الوراثية  .الموارد
اً اهتمام ة النباتي ة الوراثي األصول ي تول وزارة ال أن ادة العي وأوضح
ي وراث مخزون من تحويه بما وبارز٬ حيوي دور من لها لما بالغا٬ً
ة الطبيعي ثروات ال دى إح بر تعت ث حي ذائي٬ الغ ن األم ق لتحقي ل هائ
دواء وال ذاء الغ ير توف الل خ ن م ان اإلنس ة معيش بل س زز تع تي ال

عدة صناعية  .ومنتجات
دكتور ال إيكاردا بمنظمة الوراثية المصادر وحدة مدير بيَّن جانبه من
ع مناف ادل وتب واستخدام ظ لحف وطني امج برن بناء أن عمري٬ أحمد

عليها المحافظة أجل من جدًا مهم النباتية٬ الوراثية  .األصول
أن المري٬ ناصر دكتور ال اوي والتق ذور الب ز مرك ام ع دير م وأفاد
ي ف ا ودوره ة٬ النباتي الوراثية باألصول التعريف إلى تهدف الورشة
د وتوحي دهورة٬ المت ة البيئي م النظ ل وتأهي ذائي٬ الغ ن األم ق تحقي
ى إل إضافة المستدام٬ واستخدامها عليها المحافظة في الوطنية الجهود
ي ف ا ودوره ا٬ عليه ة للمحافظ اركي تش ني وط امج برن اء بن ة آلي

الريفية التنمية على  .المحافظة
ة أهمي ى إل ارف٬ ع راهيم إب دكتور ال وزارة ال ي ف ار المستش ار وأش
ي ف األمطار اه مي حصاد وتطبيق الزراعية المدرجات تأهيل مبادرة
الطائف٬ محافظة تشمل تي وال ة٬ المملك ن م الغربي الجنوبي الجزء
ذه له بية النس يزة الم ن م تفادة لالس ير٬ وعس ازان٬ وج ة٬ والباح

المطري التساقط وأهمها السنوي(المناطق٬ المطر وخصوبة)كمية
البيئي وتنوعها  .أراضيها

الح استص ي ف ز ترتك ادرة المب اور مح أن ى إل ارف ع ت ولف
األمطار اه مي حصاد ات تقني ق وتطبي وتأهيلها٬ الزراعية المدرجات
المحصولية التركيبة وتطوير للري٬ الحديثة النظم أفضل استخدام مع
والموز٬ والورد٬ والرمان٬ البن٬ ومنها المناطق هذه بها تتميز والتي
يل المحاص ن م ا وغيره عير والش ة٬ والحنط ذرة٬ ال يل ومحاص
اطق٬ المن ذه به ادية واالقتص ة االجتماعي ة التنمي ز وتعزي ة٬ المحلي
ن األم ر مؤش ين تحس ي ف اهم ستس ادرة المب ذه ه ائج نت أن يفًا مض

المملكة رؤية مستهدفات أحد وهو للمملكة  .2030الغذائي
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المحافظة ي ف ة الوطني ود الجه دور الورشة ي ف المشاركون وناقش
والبرامج الخطط ن م العديد واقتراح النباتية٬ الوراثية األصول على
دعم آليات إلى إضافة تشاركي٬ وطني برنامج بناء وآلية والمشاريع٬
ة النباتي ة الوراثي واردهم م إدارة أجل ن م المزارعين جهود وتشجيع

ا منه تي وال التوصيات٬ ن م بعدد وخرجوا عمل:وصيانتها٬ ل تفعي
تراتيجية اس ل لعم ة النباتي ة الوراثي وارد الم إلدارة ة الوطني ة اللجن
ي وطن امج برن ة وهيكل ور تص ع ووض ة الوراثي وارد للم ة وطني
م ودع زارعين الم راك وإش ة٬ العالق ذات ات الجه ن م اركي تش
ب وتدري ير وتوف ة٬ الوراثي وارد الم ى عل ة المحافظ ي ف ودهم جه
ن المزارعي ل وتأهي دريب ت ذلك وك ة مختص ة وطني وادر ك ل وتأهي

 .المحليين

اً أيض ة الورش يات توص ن وزارة:وم ب ة ممثل ة وطني ة جه د تحدي
ة٬ العالق ذات ات للجه ال اتص ة نقط ون لتك ة والزراع اه والمي ة البيئ
داد إع ي ف اهم تس تركة مش ة وطني ات بيان دة قاع اء إنش ى إل افة إض
ي ف تخدامها الس ي الزراع وي الحي وع التن ة حال ن ع ة وطني ارير تق
ظ حف ن بي ا م ة العالق ة أهمي ى عل د والتأكي وغيرها٬ العلمية األبحاث
ك بن ود جه م ودع تدام٬ المس تخدامها واس ة النباتي ة الوراثي وارد الم

الدولية المعايير وفق بأنشطته للقيام النباتية الوراثية  .األصول
ي الرويل سعود دكتور ال الشورى مجلس عضو صرح الورشة عقب

منو ة٬ الورش ذه ه ة ىبأهمي عل اظ الحف ي ف ة البيئ وزارة دور ب ًا ه
زًا مرك ائها وإنش ة٬ البري ات والنبات ات للمزروع ة الوراثي ول األص
ًا مرجعي زًا مرك ز المرك ذا ه يصبح أن ؤمًال م ول٬ األص ذه ه ظ لحف
وارد الم واستغالل ب الجان ذا ه ي ف ود الجه توحيد إلى داعيًا عالميا٬ً
األمن ضمان بهدف ة الوراثي السالالت لتحسين المحفوظة الوراثية

القادمة لألجيال  .الغذائي
نائب ة الفطري اة الحي ألبحاث الوطني ز المرك دير م ر ذك جهته من
يوسف دكتور ال ة الوراثي األصول ع م للتعامل الوطنية اللجنة رئيس

ة المملك ة رؤي أن افظ٬ ى2030الح عل ة المحافظ ى عل زت رك
األمن تحقيق بهدف عليها للحفاظ مبادرة وخصصت الوراثية الموارد
ة أهمي ى عل زت رك ة دولي دات معاه اك هن أن ى إل يراً مش ذائي٬ الغ
أن موضحًا ة٬ باألغذي ة عالق ا له تي ال الوراثية الموارد على الحفاظ
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ظ حف وأن ات النبات ن م ير الكث د فق ي ف ببًا س ان ك اخي المن ير التغ
واستدامتها استمرارها يضمن  .أصولها
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان وزارة للسكان:وكيل الحياة جودة تحسين في ستسهم الكبرى الرياض مشروعات

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

البيئة وزارة في:وكيل ستسهم الكبرى الرياض مشروعات
للسكان الحياة جودة  تحسين

 

 
 واس-الرياض

ا فقيه أسامة دكتور ال ة للبيئ والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل ن,وصف الحرمي ادم خ إطالق
سعود آل دالعزيز عب ن ب سلمان الملك هللا-الشريفين برى-حفظه ك ة نوعي مشروعات ة ألربع

ة بقيم اض الري ة مدين ي ة86ف الملكي ة بالمكرم لایر ار ة,ملي البيئ ين تحس ي ف هم ستس تي ال
الحضري للسكان,والمشهد الحياة البيئية,وجودة السياحة  .ودعم

 

ر وزي الي مع تدشين ب عق وم الي السعودية األنباء لوكالة صحفي تصريح في فقيها الدكتور وقال
األول ة البيئ أسبوع انطالق الفضلي عبدالمحسن بن عبدالرحمن المهندس والزراعة والمياه البيئة

عار ش ت ا"تح مجتمعن اه لرف ا بيئتن ي "نحم ع": م برى الك رعات المش ذه ه الق إط زامن ت إن
القطاع ذا به ادة القي ام الهتم يراً وتعب ة البيئ لقطاع كبيرة وبادرة لفته يعد البيئة أن,أسبوع دًا مؤك

ع الجمي من ب مايتطل ة وثري ة مختلف ات وبيئ وتضاريس ومناخات يرة كب بمساحة تتمتع المملكة
عليها والمحافظة لحمايتها الجهد من  .المزيد
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والمقترحاتعنوان اآلراء لتلقي المياه وترشيد كفاءة مركز مشروع طرح

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2823العددالكاتب 1تكرار

والمقترحات اآلراء لتلقي المياه وترشيد كفاءة مركز مشروع  طرح

والتوزيع:»البيئة« والنقل اإلنتاج كفاءة رفع إلى  يهدف

 

التحرير|الرياض  فريق

اه؛ المي يد وترش اءة لكف ني الوط ز المرك م تنظي مشروع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة طرحت
العالقة ذات والجهات المواطنين ومقترحات آراء على  .للحصول

الوزارة الخميس-وقالت اليوم لها٬ بياٍن ة-في العالق ذات ات والجه واطنين الم ن م ترغب ا إنه
المياه وترشيد لكفاءة الوطني المركز تنظيم مشروع حول ومقترحاتهم بآرائهم يساهموا أن  .في

 

استخدامها وترشيد وتوزيعها ونقلها المياه إنتاج كفاءة رفع إلى يهدف المشروع هذا أن وأضافت
الحكومية وغير الحكومية الجهات بين المجال هذا في الجهود وتوحيد المملكة٬  .في

 

ص ن ي ف ووردت ز المرك ا يتواله الحيات والص ات االختصاص ن م ددًا ع وزارة ال ددت وح
وترشيد اءة لكف ة وطني رامج ب وضع في وتتمثل اإللكتروني٬ موقعها عبر نشرته الذي المشروع
الخطوات ذ تنفي ومتابعة بذلك٬ المتعلقة والسياسات والخطط واألهداف المؤشرات وتحديد المياه٬
ة دوري تقارير وإعداد فاعليتها٬ ومدى نتائجها من والتحقق المعنية٬ الجهات مع لتحقيقها الالزمة

 .بذلك
 

ات الجه ع م يق بالتنس اه المي يد وترش اءة بكف ة الخاص ة األنظم روعات مش ز المرك ترح يق ا كم
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ر والمعايي ة الفني وائح الل در ويص ة٬ الالزم ة النظامي راءات اإلج تكمال الس ا ويرفعه ة٬ المعني
المواصفات وضع في المعنية الجهات مع ويساهم المياه٬ وترشيد كفاءة تحقق التي واإلجراءات
المحفزة واإلجراءات اآلليات ويشجع المياه٬ وترشيد كفاءة يحقق بما والمعدات لألجهزة القياسية

واستخدامها الرمادية المياه تدوير  .إلعادة
 

اءة كف ات بطاق امج برن إدارة ى عل تساعد تي ال المناسبة األسس وضع كذلك٬ الصالحيات ومن
لمقدمي والترخيص للتأهيل الالزمة القواعد ووضع المعنية٬ الجهات مع بالتنسيق المياه٬ وترشيد
ة المتعلق ة الالزم القواعد وضع في المعنية الجهات مع والمساهمة المياه٬ وترشيد كفاءة خدمات
اءة كف دقيق ت ال مج ي ف ارية واالستش ة الفني دمات الخ ديم وتق اه٬ المي يد وترش اءة كف ارات باختب
وترشيد اءة كف لخدمات ق والتحق اس للقي الوطني دليل ال وإعداد والتحقق٬ والقياس المياه وترشيد

تحديثه ومتابعة ونشره  .المياه٬
 

ب نائ ن يُعي ا فيم ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي ز المرك ترأس ي ترح٬ المق روع المش ب وحس
ى إل باإلضافة المركز٬ لرئيس نائبًا ة17الوزير٬ والطاق ة٬ البيئ وزارات عن ن ممثلي عضًوا٬

ة٬ والمالي ة٬ والقروي ة البلدي ؤون والش تثمار٬ واالس ارة والتج ة٬ المعدني ثروة وال ناعة والص
فات للمواص عودية الس ة الهيئ ن ع ن وممثلي ط٬ والتخطي اد واالقتص الم٬ واإلع كان٬ واإلس
ة٬ التقني اطق ومن ناعية الص دن للم عودية الس ة والهيئ ع٬ وينب ل للجبي ة الملكي ة والهيئ اييس٬ والمق
ة العام ة والهيئ ٬ ة المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة والمؤسس زدوج٬ الم اج واإلنت اء الكهرب م وتنظي
المياه لشراكات السعودية والشركة الوطنية٬ المياه وشركة للري٬ العامة والمؤسسة  .للجمارك٬
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشرقيةعنوان في السمكية المزارع ألصحاب توعوية ندوة

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2529العددالكاتب 1تكرار

الشرقية في السمكية المزارع ألصحاب توعوية  ندوة

 
 

نيوز  األحساء

دوة ن اء األربع س أم د ُعق رقية٬ الش ة بالمنطق ائي الم تزراع االس ارع مش ة توعي ال أعم من ض
مكية الس ثروة ال اث أبح ز مرك ر بمق رقية الش ة بالمنطق مكية الس زارع الم حاب ألص ة توعوي

الشرقية  .بالمنطقة
 

ع بالجمي ب بالترحي دوة الن ا فيت راهيم إب ن ب ل نبي دس المهن ز المرك ام ع دير م سعادة ح افتت ث حي
اه والمي ة البيئ وزارة واشتراطات أنظمة تطبيق ضرور أهمها من والتي النقاط بعض إلى وأشار
وي الحي ن األم اجراءات ب تزام واالل ة الداخلي ائي الم تراع االس اريع مش ص يخ ا فيم ة والزراع

ى إل لألسماك اإلنتاجية بالطاقة ام???والوصول ع ي ف طن وزارة????ألف ال أن دًا مؤك م
ي ف السمكية المنتجات المة وس جودة مستوى من ع ترف وتشريعات ة أنظم سن ى عل حريصة

العالمية المائي االستزراع ممارسات أفضل تطبيق إلى المشاريع داعيًا  .األسواق
 

ة الوطني ائي الم االستزراع لمنتجات الشهادات إلصدار الوطني امج البرن أن ”سمك“وأضاف
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المزارع قسم رئيس دم وق ة٬ المملك ي ف للمستهلك وطازج وصحي آمن ج منت ديم تق ى إل يهدف
ة المنطق ي ف مكية الس زارع للم ائم الق ع الوض ن ع ذه نب ويرد الش د خال د ولي دس المهن مكية الس
ا بم ة الغذائي والسالمة الجودة ي ف ه متقدم مراحل إلى بالوصول الصناعة هذه تطوير وضرورة

رؤية تحقيق مع ز????يتالئم عبدالعزي محمد الدكتور األسماك أمراض أخصائي قدم بعده م٬
ة نهاي ي وف السمكية٬ المزارع ي ف ا منه الوقاية وطرق األسماك أمراض بعنوان محاضرة حسن
لإلستهالك صالح منتج اج إلنت وي الحي األمن إجراءات تطبيق ضرورة حول النقاش دار الندوة

ملوثات أي من وخالي  .اآلدمي
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمنطقةعنوان البيئة أسبوع فعاليات يرعى جازان منطقة أمير

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

البيئة أسبوع فعاليات يرعى جازان منطقة أمير
 بالمنطقة

 

 واس-جيزان
ز عبدالعزي ن ب ناصر ن ب د محم ير األم الملكي السمو صاحب رعى
ذي ال ٬ بالمنطقة البيئة أسبوع فعاليات اليوم مساء جازان منطقة أمير
عار ش ت تح ازان بج ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ذه "ينف

ا مجتمعن اه لرف ا بيئتن ي اري"نحم التج ول م ادي ك ز بمرك ك وذل ٬
جيزان  .بمدينة

رض المع ين بتدش ذاًنا إي ريط الش ص بق ام ق موه س ول وص ور وف
مفصل لشرح والحضور سموه مستمعًا األسبوع٬ لفعاليات المصاحب
ل تمث التي واألقسام٬ األركان مختلف علي القائمين من المعرض عن
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التطوعية والجمعيات والخاصة الحكومية الجهات من العديد مشاركة
البيئة وحماية بتنمية العالقة  .ذات

رآن الق ن م ات آي الوة بت بة المناس ذه به د المع ابي الخط ل الحف دأ وَب
ة بمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف دير م ى ألق م ث ريم٬ الك
ل تفعي ة أهمي ا فيه د أك كلمة٬ً الجذعان حامد بن غانم المهندس جازان
دى ل ة٬ البيئ ى عل اظ بالحف ي الوع توى مس ع رف ي ف ة البيئ بوع أس
ة البيئ ة وحماي ام٬ ع كل بش ع والمجتم راد واألف ة الحكومي ات الجه
ة التوعوي برامج ال الل خ ن م وث٬ التل ن م ا عليه ة والمحافظ
ن م دد ع ع م ة المجتمعي ركات الش ن م د العدي د وعق ادية٬ واإلرش

بالمنطقة التطوعية والفرق والشركات الحكومية  .الجهات

ن م ثر أك ة زراع هد سيش بوع األس أن ن ن??وبي م تلة ش ف أل
ب جان ى إل ة٬ المنطق رى وق ز ومراك ات محافظ ف بمختل جار األش
ة٬ بالمنطق ة متفرق ع ومواق احات مس جير تش ات٬ الفعالي ن م د العدي
الشواطئ٬ ف وتنظي ة٬ بالمنطق الوطنية المنتزهات وتنظيف وتشجير

الغواصين بواسطة البحر قاع  .وكذلك
ة تعريفي رات وفق ة مرئيّ عروض من ل الحف رات فق ت توال ذلك إثر

وفعاليات برامج من يتضمنه وما البيئة  .بأسبوع
ة الداعم ات الجه ازان ج ة منطق ير أم مو س رم ك ل الحف ام خت ي وفِ
ة تذكاري ة هدي موه س لم وتس بوع٬ األس ات فعالي ي ف اركة والمش

 .بالمناسبة
حسين ن ب ع مري دكتور ال ازان ج ة جامع دير م الي مع ل الحف حضر
ارة إم ل ووكي سعيدان٬ بن مناحي بن نايف المنطقة وأمين القحطاني

المسؤولين من وعدد القصيبي عبدالعزيز بن خالد للتنمية  .المنطقة
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السعوديعنوان البيئة أسبوع فعاليات يدشن سلطان بن خالد بن فيصل شعار2019األمير مجتمعنا"تحت لرفاه بيئتنا "نحمي

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة أخبار
)عام(

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

البيئة أسبوع فعاليات يدشن سلطان بن خالد بن فيصل األمير
شعار2019السعودي مجتمعنا"تحت لرفاه بيئتنا  "نحمي

 

 واس-عرعر
الحدود ة منطق أمير عبدالعزيز بن سلطان بن خالد بن فيصل األمير الملكي السمو صاحب دشن

السعودي ة البيئ أسبوع فعاليات اليوم٬ باإلمارة مكتبه في وزارة2019الشمالية تنظمه ذي ال ٬
عار ش ت تح ة والزراع اه والمي ة ا"البيئ مجتمعن اه لرف ا بيئتن ي ن"نحم م د العدي يتخلله س ذي ال ٬
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بالمنطقة البيئية التثقيفية  .الفعاليات
 

ع وجمي ة٬ التعاوني ات والجه المؤسسات دالعزيز عب ن ب سلطان ن ب د خال بن فيصل األمير ودعا
دد ته تي ال المخاطر حول ي الوع اهيم مف وترسيخ ة٬ البيئ ة حماي ي ف لإلسهام ع٬ المجتم شرائح
ومستدامة٬ مزدهرة ة لبيئ وصوال ة البيئ ى عل اظ الحف ة ثقاف وتعزز حمايتها٬ سبل وتعزز البيئة٬

ة المملك ة لرؤي اً تحقيق ع الجمي ن م ة الرعاي ات درج أعلى ب ى ى2030تحظ عل موه س دداً مش ٬
ودخول الجائر واالحتطاب ات النفاي رمي لجهة خصوصًا البيئة٬ حماية آليات تطوير ضرورة
ار االمط ذلك وك ة المعالج حي الص رف الص اه مي تثمار واس يجات٬ المس الف وات ات المحمي

للتشجير  .الموسمية
 

معيض ن ب فهد الدكتور بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير أعرب جهته من
ة٬ البيئي االستدامة ق بتحقي ه واهتمام ه دعم ى عل ة المنطق ير أم لسمو وتقديره شكره عن الحسني
ة المنطق ي ف ة البيئ ات الفعالي ن م د العدي ة إقام داً مؤك المنطقة٬ تنمية في أولوياته ضمن تأتي التي

بيئي طابع ذات لألطفال وأنشطة ومسابقات بيئية توعوية مواد  .لعرض
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الخبر تفاصيل

الخبر بـعنوان البيئة أسبوع في ومسابقات تعريفي "عرعر"ركن

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

بـ البيئة أسبوع في ومسابقات تعريفي  "عرعر"ركن

 

 واس-عرعر

ن رك وم الي اء مس مالية الش دود الح ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف م نظ
البيئة أسبوع فعاليات ضمن باالنقراض٬ مهددة حيوانية ومجسمات ومسابقات "تعريفي

مجتمعنا لرفاه بيئتنا التجاري"نحمي مول عرعر مجمع في وذلك ٬. 

زوار لل ة الجمع د غ يوم حتى والجوائز الهدايا وتوزيع التعريفي الركن فعاليات وتستمر

61



 .والزائرات

دور ل وتفعي ة البيئ ى عل اظ الحف ة بأهمي ي الوع توى مس ع لرف ة البيئ بوع أس أتي وي
ة البيئ ى عل اظ الحف ي ف ة والخاص ة الحكومي ات توى,المؤسس مس ع رف ى إل افة باإلض

البيئة تجاه األفراد  .مسؤولية

ة تثقيفي محاضرات وتشمل ادم٬ الق اء األربع ى إل ه فعاليات تمر تس البيئة أسبوع أن يذكر
التطوعية والفرق الحكومية الجهات من العديد بمشاركة مختلفة ترفيهية  .ومسابقات
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والزراعة"عنوان والمياه ضمن"البيئة بعرعر النظافة حملة تنفذ الشمالية البيئة"بالحدود "أسبوع

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

والزراعة" والمياه النظافة"البيئة حملة تنفذ الشمالية بالحدود
ضمن البيئة"بعرعر  "أسبوع

 

 واس-عرعر
عرعر ة بمدين ة نظاف حملة اليوم الشمالية الحدود بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع نفذ
ضمن وذلك ة بالمنطق ل النق وزارة رع وف ة أمان ع م اون بالتع ورفحاء سكاكا طريق على وذلك

وان بعن البيئة أسبوع ا"برنامج مجتمعن اه لرف ا بيئتن ي الطريق"نحم ى عل ات المخلف ة إزال ي ف
 .وتنظيفه

مع اون بالتع وم الي تستمر ة النظاف ة حمل أن نزي الع د فه دكتور ال ة بالمنطق رع الف مدير وأوضح
ي البيئ وث التل ن م د والح ة البيئ ى عل اظ للحف ة توعوي ات ومطوي دايا ه ع توزي ي ف م التعلي إدارة

عرعر مدينة داخل الطرقات على اليوم مساء  .ونحوها

ات المؤسس دور ل وتفعي ة البيئ ى عل اظ الحف ة بأهمي ي الوع توى مس ع لرف ة البيئ بوع أس أتي وي
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ة البيئ ى عل اظ الحف ي ف والخاصة تجاه,الحكومية راد األف مسؤولية مستوى ع رف ى إل باإلضافة
 .البيئة

ة تثقيفي محاضرات مل وتش ادم الق اء األربع ى إل ه فعاليات تمر تس ة البيئ بوع أس ات فعالي أن ذكر ي
التطوعية والفرق الحكومية الجهات من العديد بمشاركة مختلفة ترفيهية  .ومسابقات
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئيعنوان األسبوع معرض بعنيزة40انطالق

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

البيئي األسبوع معرض  بعنيزة40انطالق

 

 واس-بريدة
اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ه ينظم ذي ال ئي البي بوع لألس احب المص رض المع ق انطل
عار ش تحت ول م يزة عن ع مجم ي ف ك وذل وم٬ الي اء مس يزة٬ عن بمحافظة "والزراعة

مجتمعنا لرفاه بيئتنا عصًرا"نحمي ة الرابع اعة الس ن م ام أي ة أربع لمدة يستمر والذي
مساًء العاشرة  .حتى

 
دد ع خالل من ة الحمل شعار تحمل التي التوعوية البالونات بإطالق المعرض بدئ وقد
ة والترفيهي المسرحية العروض ى إل إضافة زوار٬ ال من كبير إقبال وسط األطفال من
حول والمسؤولية الوعي توى مس ع رف في المتمثلة األهداف٬ تعرض التي والمسابقات
ان تبي ي ف ة العالق ذات ات الجه اركة مش ة وأهمي ا٬ تلوثه ن م د والح ة البيئ على الحفاظ

للبيئة القصوى  .األهمية
 

الشتالت وتوزيع المشاتل و والحيوانات الطيور مراكز مشاركة على المعرض واشتمل
الحمالت د ومواعي ة التوعوي ات والمطوي الحر م والمرس الزوار٬ على النظافة وأدوات
ي الوطن يزة عن تزه لمن ة الرابع ة المرحل تزراع اس ا ومنه ا٬ إقامته المقرر االستزراعية
طة متوس الب وط ة التقني ة والكلي ة االجتماعي ة الرعاي ودار يزة عن دراج اركة بمش
ائية نس ة فرق ارة وزي اري٬ البخ ام اإلم ة وابتدائي ت ثاب ن ب د زي ة ومدرس يرموك ال
ع م اون بالتع ئي٬ البي بوع باألس ف للتعري ات البن دارس م ن م لعدد البيئة في متخصصة

والعربي النجمة نادي ومشاركة التطوعي مرؤة نادي في البيئة  .فريق
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر نجرانعنوان بمنطقة البيئة أسبوع فعاليات انطالق

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

نجران بمنطقة البيئة أسبوع فعاليات  انطالق

 

 واس-نجران
علي ن ب منصور دس٬ المهن نجران٬ بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير دشن

ام لع األول ة البيئ أسبوع ات فعالي وم الي وزارة1440الشمراني٬ ه تنظم ذي وال ة٬ بالمنطق هـ
شعار تحت المصاحبة٬ الفعاليات من عددًا ويتضمن والزراعة والمياه اه"البيئة لرف ا بيئتن ي نحم

 ".مجتمعنا

 
أسبوع تخصيص في وزراء ال مجلس قرار إلى استنادًا تأتي الفعالية هذه أن الشمراني٬ وأوضح
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الجهات ودعوة ذه وتنفي ه إقامت والزراعة والمياه البيئة وزارة وتتولى عام٬ كل في بالبيئة خاص
من أسبوع أول ي ف ك وذل نشاطاته٬ ي ف للمشاركة البيئية والجمعيات الخاص والقطاع الحكومية

عام كل من الربيع  .فصل
 

ادة القي حرص من ا انطالق أتي ت ة الفعالي ذه ه أن الشمراني هللا-وأكد دها مستوي-أي ع رف ي ف
ة األنظم ن م د العدي الل خ ن وم ة٬ المملك اطق من ف بمختل ة البيئ ى عل اظ الحف ة بأهمي ي الوع
مزدهرة ة بيئ ق لتحقي ة٬ الفطري اة والحي اتي النب والغطاء بالبيئة وتُعنى صدرت التي والتشريعات
اش٬ الرش ا أب تزه من ي ف ات وفعالي دوات ون رات محاض من تتض ة الفعالي أن اً مبين تدامة٬ ومس
م تعلي كشافة مع التعاون جانب إلى الحكومية٬ اإلدارات عدد مع بالتعاون عامة تشجير وحمالت
ام أق ا كم المنتزهات٬ من البذور جمع وحملة نجران٬ ووادي فهد الملك منتزه تنظيف في نجران
يرة ومس ٬ دايا وه ه توعوي ورات بروش ديم تق ا خالله ن م م يت نتر س ال روي ي ف ة منص رع الف
ات الجه ع م اون بالتع ك وذل ا وأهميته ة البيئ ن ع ادية اإلرش ات اللوح ل تحم تي ال يارات الس

الفعالية هذه في المنطقة محافظات جميع في الفرع مكاتب مشاركة إلى باإلضافة  .الحكومية٬
 

من ا خالله دم يق ا م خالل من تفادة واالس ات الفعالي ذه ه ي ف للمشاركة ع الجمي الشمراني ا ودع
المجتمع شرائح لجميع موجهة متنوعة وأنشطة  .معلومات
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر خباشعنوان بمحافظة البيئة أسبوع فعاليات انطالق

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2846العددالكاتب 1تكرار

خباش بمحافظة البيئة أسبوع فعاليات  انطالق

 

 
 واس-نجران

اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ذه ينف ذي ال الي٬ الح للعام البيئة أسبوع فعاليات اليوم انطلقت
وان بعن ة٬ العالق ذات ات الجه ن م عدد مع بالتعاون خباش بمحافظة نحمي"والزراعة

مجتمعنا لرفاه العرداني"بيئتنا درزي طالل المكلف خباش محافظ بحضور ٬. 
 

أسبوع ل تفعي أن داً مؤك اتي٬ النب اء الغط ى عل المحافظة ضرورة ى عل المحافظ وحث
ر األم والة ام اهتم س يعك ة المملك ات ومحافظ اطق من ي ف ة هللا-البيئ م ي-حفظه ف

ه ب تحظى الذي والمساندة الدعم مدى ويعكس عام٬ بشكل النباتي الغطاء على المحافظة
الحكيمة القيادة قبل من والبيئة والمياه الزراعة وزارة  .مشاريع

 
من د العدي ه فعاليات ستتضمن الذي األسبوع في شجرة أول غرس الفعالية خالل وجرى

لها التابعة والقرى والمراكز بالمحافظة األشجار وغرس وزراعة النظافة  .حمالت
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع فعاليات يدشن بلجرشي محافظ

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

البيئة أسبوع فعاليات يدشن بلجرشي  محافظ

 

 واس-الباحة
رع ف ه ينظم ذي ال البيئة٬ أسبوع فعاليات اليوم٬ خشيم ابو غالب بن غالب بلجرشي محافظ دشن

شعار تحت بالباحة٬ والزراعة والمياه البيئة مجتمعنا"وزارة لرفاه بيئتنا عدد"نحمي بحضور ٬
بالمحافظة الوطني بالمنتزه وذلك واألهلية٬ الحكومية اإلدارات مديري  .من

حمالت ن م د العدي ه خالل ستنظم ذي ال بوع األس ي ف جرة ش أول بغرس بلجرشي افظ مح ام وق
العامة والميادين المنتزهات في  .التشجير

المؤسسات ن م عدد ه في شارك ذي ال المصاحب المعرض ى عل بلجرشي محافظ ع اطل دها بع
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٬ ة بالباح ة التعاوني الين النح ة وجمعي دني٬ الم دفاع وال ة٬ البلدي ملت ش ة واالجتماعي ة الحكومي
والتشكيلية الفنية لألعمال خصصت أركان الى إضافة ٬ الزراعية التنمية  .وصندوق

ة٬ البيئ ى عل اظ الحف ة بأهمي الوعي مستوى ع رف ى إل دف يه ة البيئ بوع أس أن افظ المح وأوضح
ع ورف ة٬ البيئ ى عل اظ الحف ي ف ة الخيري ات والجمعي والخاصة الحكومية المؤسسات دور وتفعيل
ة المبذول الجهود مثمنا البيئي٬ التلوث من الحد في واإلسهام البيئة٬ تجاه األفراد مسؤولية مستوى
ة البيئ اسبوع لمعرض يز والتجه االعداد ي ف ة بالمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف من

المصاحبة والتثقيفية التوعوية  والفعاليات

أن هري الش د محم دس المهن ة بالباح ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف دير م د أك ه جهت ن م
حمالت ا يتخلله ام٬ أي خمسة دة لم القادم االثنين حتى ستستمر البيئة ألسبوع المصاحبة الفعاليات
دوات والن رات المحاض ة إقام ى ال افة إض ة٬ العام ات والغاب ات المنتزه ي ف جير والتش ة للنظاف

والتوعوية  .التثقيفية
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الخبر تفاصيل

الخبر عسيرعنوان بمنطقة البيئة أسبوع وبرامج فعاليات انطالق

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

عسير بمنطقة البيئة أسبوع وبرامج فعاليات  انطالق

 

 واس-أبهـا
والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ا ينظمه تي ال ٬ ة البيئ أسبوع رامج وب فعاليات اليوم انطلقت

ير عس ة عار,بمنطق ش ت ا"تح مجتمعن اه لرف ا بيئتن ي ول,"نحم م د الراش ع مجم ي ف ك وذل
بأبها  .التجاري

دة لم تستمر تي ال برامج وال ات الفعالي ة5وتتضمن الحكومي اإلدارات من د العدي بمشاركة ام أي
األهلية ى,والمؤسسات عل المحافظة ة بأهمي ع المجتم راد أف ة كاف لتوعية األركان من عدد إقامة

المنزلية,البيئة الحدائق العضوية,ومستلزمات والمنتجات المنزلية٬,والزراعة النفايات وتدوير
ة الثقافي ابقات والمس ة التوعوي رات المحاض م ورات,وتنظي المنش ن م د العدي ديم تق ب جان ى إل

البيئة على المحافظة بأهمية والمشاركين,التوعوية للزوار القيمة  .والهدايا
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حسين ن ب فيصل المهندس عسير بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير وأوضح
مستوى ع رف ى إل تهدف ات الفعالي م وتنظي إقامة أن السعودية األنباء لوكالة تصريح في زياد آل

ة البيئ ى عل اظ الحف ة بأهمي ي ات,الوع والجمعي ة والخاص ة الحكومي ات المؤسس دور ل وتفعي
البيئة على الحفاظ في ذلك,الخيرية ر وأث البيئة تجاه المجتمع أفراد كافة مسؤولية مستوى ورفع

البيئي,عليهم التلوث من الحد في برامج,واإلسهام تكون أن ى إل يسعى وزارة ال فرع إلى الفتًا
تشجيع خالل من المستدامة ة البيئ وم لمفه زًا تعزي ام الع ام أي ة طيل مستمرة البيئة على المحافظة
والمؤسسات ة الحكومي اإلدارات مع اون بالتع ا عليه والمحافظة للبيئة الصديقة الموارد استخدام

المختلفة  .األهلية

من د العدي ة إقام خالل من ة كاف عسير ة منطق محافظات تشمل ة البيئ أسبوع فعاليات أن وبين
م وتنظي دوات الن ة وإقام الحدائق ف وتنظي ة بالمنطق المتنزهات أحد تشجير أبرزها ومن البرامج

ة بالمنطق السدود أحد وتنظيف والبنات البنين مدارس في سواحل,الزيارات تنظيف ب جان ى إل
الحبوب,عسير مؤسسة ومقر مشيط بخميس المهني المعهد  .وتشجير
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الخبر تفاصيل

الخبر بالمحافظةعنوان البيئة أسبوع فعاليات يفتتح الحُرّث محافظ

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بالمحافظة البيئة أسبوع فعاليات يفتتح الُحّرث  محافظ

 

 واس-الحرث
اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ذه ينف ذي ال الي٬ الح للعام البيئة أسبوع فعاليات اليوم انطلقت

ة العالق ذات ات الجه ن م دد ع مع بالتعاون بجازان وان,والزراعة ا"بعن بيئتن ي نحم
ا مجتمعن اه وم,"لرف الي ي األلمع يى يح ن ب راهيم إب رث الح افظ مح ور ك,بحض وذل

الحارة العين منتزه  .بحديقة

أسبوع ل تفعي أن داً مؤك اتي٬ النب اء الغط ى عل المحافظة ضرورة ى عل المحافظ وحث
األمر والة ام اهتم يعكس جازان ي ف ة هللا-البيئ م الغطاء-حفظه ى عل ة المحافظ ي ف
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وزارة اريع مش ه ب ى تحظ ذي ال اندة والمس دعم ال دى م س ويعك ٬ ام ع كل بش اتي النب
ة الحكيم ادة القي قبل من والبيئة والمياه السمو,الزراعة صاحب من مباشرة ة ومتابع

نائبه وسمو جازان منطقة أمير عبدالعزيز بن ناصر بن محمد األمير  .والملكي

من د العدي ه فعاليات ستتضمن الذي األسبوع في شجرة أول غرس الفعالية خالل وجرى
لها التابعة والقرى والمراكز بالمحافظة األشجار وغرس وزراعة النظافة  .حمالت
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الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع يدّشن القطيف محافظ

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

البيئة أسبوع يدشّن القطيف  محافظ

 
 

 واس-القطيف
ة البيئ بوع أس ات فعالي وم٬ الي الصفيان دالعزيز عب بن خالد القطيف محافظ ذي,دشّن ال

وان بعن بالمحافظة٬ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ه اه"ينظم لرف ا بيئتن ي نحم
ا ش,"مجتمعن بكورني ك وذل ة٬ واألهلي ة الحكومي اإلدارات ديري م ن م دد ع ور بحض

 .المحيسنيات
 

ن ب محمد المهندس بالقطيف والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع مكتب مدير نائب وأكد
ى عل اظ الحف ة بأهمي الوعي توى مس ع رف إلى يهدف البيئة أسبوع أن األصمخ٬ يعقوب
ى عل الحفاظ في الخيرية والجمعيات والخاصة الحكومية المؤسسات دور وتفعيل البيئة٬
ن م د الح ي ف هام واإلس ة٬ البيئ اه تج راد األف ؤولية مس توى مس ع رف عن فضًال البيئة٬

البيئي  .التلوث
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شارك ة وتثقيفي توعوية برامج تضمنت والتي األركان على القطيف محافظ اطلع بعدها
دفاع وال البلدية٬ شملت والتي بالمحافظة واالجتماعية الحكومية المؤسسات من عدد فيها

ة الزراعي ة التعاوني ة والجمعي الحيوان٬ ب ق للرف عودية الس ة والجمعي دني٬ ا(الم ارميه
ح ة)ص البيئ حة ص ن ورك وم٬ الي ف والقطي ة(٬ الطبي ات ف)النفاي القطي فى بمستش

ة العام اإلدارة رع وف ة٬ الزراعي التنمية وصندوق الصحية٬ المراكز وإدارة المركزي٬
وزارة ب بمكت الحيوانية والثروة للري٬ العامة المؤسسة وفرع بالقطيف٬ المياه لخدمات

النخلة وركن السعودي األحمر الهالل وهيئة بالمحافظة٬ والزراعة والمياه  .البيئة
 

الخضراء المسطحات ن م دد ع ف وتنظي شتالت وزرع تشجير امج البرن تضمن ا كم
اركة بمش ك وذل ة٬ بالمنطق ة البحري الواجهة و150على ا وصاحب60طالًب افًا٬ كش

طالب تستهدف بالبيئة توعوية ومسابقات الخوصيات وركن والرسم٬ التلوين ركن ذلك
للزوار تثقيفية ومطبوعات هدايا توزيع شملت األطفال ورياض المدارس  .وطالبات

 
ي ف انطالقها مع بالتزامن تأتي البيئة أسبوع فعاليات أن المناسبة بهذه الصفيان وأوضح
ا٬ وغيره الرياضية ة واألندي الموالت في الفعاليات إقامة عبر وذلك المنطقة محافظات
ى إل ا داعي ة٬ بالمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف هامات وإس ود جه ا مثمًن
ادم خ ة حكوم حرص داً مؤك ا٬ حياتن ي ف ة بالغ ة أهمي ن م ا له ا لم البيئة على المحافظة
ن م د العدي اء إنش خالل من التشجير عمليات دعم على ـ هللا أيدها ـ الشريفين الحرمين
ة العام ة النظاف ى عل اظ والحف راء الخض طحات المس ادة وزي ات والمتنزه دائق الح

والمقيمين المواطنين تخدم التي العامة والمرافق الدولة  .وممتلكات
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمحافظةعنوان البيئة أسبوع فعاليات يطلق العقيق محافظ

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

بالمحافظة البيئة أسبوع فعاليات يطلق العقيق  محافظ

 

 
 واس-الباحة

ات فعالي وم٬ الي بي العتي العطاوي ود حم ن ب فيحان الدكتور العقيق محافظ ة"أطلق البيئ "أسبوع
المصاحبة الفعاليات من عددًا ويتضمن  .بالمحافظة٬

 
دارس م الب وط ة الحكومي اإلدارات ديري م ن م دد ع اركة بمش جرة ش أول افظ المح رس وغ

 .المحافظة
 77



 
تالت الش ة زراع الل خ ن م اركة المش ة والتطوعي ة الحكومي ات الجه ود جه بي العتي ن وثم

واعي بيئي مستقبل أجل من  .الصحراوية
 

ة بالمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ح أوض ه جانب ن ة,م البيئ بوع أس ات فعالي أن
والروضة السعدون٬ جامع في األشجار زراعة تشمل التي الميدانية األنشطة من العديد سيتخللها

مجتمعية41 وبمشاركة البري ماعل منتزه وتنظيف اظ,بالمحافظة الحف ة أهمي وم مفه لترسيخ
رفع عن فضًال والممتلكات٬ البيئة على الحفاظ في المجتمع دور تفعيل إلى باإلضافة البيئة٬ على

البيئي التلوث من الحد في واإلسهام البيئة٬ تجاه األفراد مسؤولية  .مستوى
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بسنابسعنوان النور بنادي البيئة أسبوع فعاليات انطالق

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2846العددالكاتب 1تكرار

بسنابس النور بنادي البيئة أسبوع فعاليات  انطالق

 

 
 واس-سنابس

اليوم ة,انطلقت البيئ وزارة مكتب مع بالشراكة ور٬ الن نادي ينظمها التي البيئة٬ أسبوع فعاليات
شعار يحمل والذي القطيف بمحافظة والزراعة مجتمعنا"والمياه لرفاه بيئتنا بحضور"نحمي ٬

ك وذل دامغ٬ ال راهيم إب ن ب د محم دس المهن القطيف بمحافظة والمياه والزراعة البيئة مكتب مدير
بسنابس النور نادي مالعب  .على

 
ا منه ددة متع ان أرك ات الفعالي ن ان:وتحتض أرك و ٬ ة البيئ ى عل ة بالمحافظ ة التوعي ن رك

ة المائي الزراعة ان أرك ٬و العضوية والمنتجات الزراعة أركان و ٬ المنزلية الحدائق مستلزمات
وألعاب ٬ األسرية والجلسات ٬ ال لألطف الحر والرسم ٬ الجدارية واللوحة ٬ المنتجة األسر و ٬
زوار ل آت لمفاج يز التجه صدد ي ف ة المنظم ة اللجن أن ا كم ٬ ة التثقيفي رات والمحاض ٬ ال األطف

 .الفعاليات
 

المهندس ات الفعالي ى عل العام المشرف و النور نادي إدارة مجلس رئيس نائب أوضح جانبه من
ألول والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة تنظمه ذي ال ة البيئ أسبوع فكرة أن يوسف آل سعيد محمد
مجلس من ام باهتم يحظى أنه كما ٬ المسؤولين من بالغة وعناية باهتمام يحظى المملكة في مرة
٬ والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة بمشاركة ٬ الفعاليات هذه للمجتمع يقدم الذي النور٬ نادي إدارة
ان واللج ات المؤسس ع م ة المجتمعي راكات الش ى عل ادي الن إدارة س مجل رص ح ق منطل ن م

واألهلية  .الحكومية

79



 

لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع فعاليات بمعرض تشارك الشرقية أمانة

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

البيئة أسبوع فعاليات بمعرض تشارك الشرقية  أمانة

 

 
 واس-الدمام

ة البيئ بوع أس ات فعالي بمعرض دمات٬ الخ بوكالة ممثلة الشرقية المنطقة أمانة شاركت
عار1440 ش تحت ا(هـ مجتمعن اه لرف ا بيئتن ي ي)نحم الوطن التحول امج برن ضمن
ذي2020 ال العالمي٬ البيئة يوم بمناسبة والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة تنظمه الذي ٬

تحت وم الي ال٬ البت د محم ن ب د خال دكتور ال عادة س الشرقية المنطقة إمارة وكيل افتتحه
ة المنطق ير أم ز العزي د عب ن ب ايف ن ن ب عود س ير األم ي الملك مو الس صاحب ة رعاي

بالدمام البحرية بالواجهة هللا عبد الملك متنزه في وذلك  .الشرقية٬
 

ي ف ان ك حيث األمانة٬ معرض بزيارة البتال الدكتور الشرقية المنطقة إمارة وكيل وقام
رح ش ى ال تمع واس ل٬ مغرب د محم ن ب اد زي دس المهن دمات للخ ن األمي ل وكي تقباله اس
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رقية الش ة أمان ا به ت قام تي ال ادرات والمب ه وأهداف رض المع ات محتوي ن ع ل مفص
المجال هذا في تمت التي  .والمنجزات

 
ظ حف وبرنامج المنزلية٬ النفايات تدوير منها وبرامج أركان عدة على المعرض واشتمل
وية عض مدة أس ى إل ا وتحويله ة الزراعي ات المخلف دوير ت نع مص امج وبرن ة٬ النعم

عار ش تحت الشرقية ة المنطق دن م تشجير ي ف ة األمان مبادرة إلى ا(باإلضافة نزرعه
بها ر)لننعم تدوي ادرة ومب ة٬ األمان تطلقها سوف التي التدوير٬ حدائق برنامج باإلضافة

ة المنطق دن لم الحضري المشهد ين تحس دف به ة جمالي اشكال الى وتحويلها االطارات
 .الشرقية

 
أمس الهزاع سلطان بن محمد الخفجي محافظ أطلق آخر جانب تحت,من البيئة أسبوع

مجتمعنا"شعار لرفاه د,"بيئتنا محم دس المهن الخفجي محافظة ة بلدي س رئي بحضور
ة الحكومي ات الجه ؤولي مس ن م دد وع داني٬ الحمي زام ح ن ات,ب عملي ن م اندة ومس

المشتركة  .الخفجي
 

دور ل وتفعي ة٬ البيئ ى عل اظ الحف ة بأهمي الوعي مستوى رفع الى البيئة أسبوع ويهدف
عن فضالً ة٬ البيئ ى عل الحفاظ في الخيرية والجمعيات والخاصة الحكومية المؤسسات

البيئي التلوث من الحد في واإلسهام البيئة٬ تجاه األفراد مسؤولية مستوى  .رفع
 

ة زراع تتضمن خطة الخفجي ة محافظ ة بلدي داد إع ة الفعالي شتالت110وتضمنت
الشتالت ة زراع تمرار اس ى إل إضافة لطان٬ س ير األم وطريق الهاجري حصة بجامع
ة حمل ادرة بمب ة البلدي اركت ش ا كم ا٬ له الموضوعة ة الخط بحسب المحافظة ع بجوام

ادة)لنغرسها(التشجير بزي تسهم التي المبادرات من والعديد بها لننعم نزرعها ومبادرة
بالمحافظة الخضراء  .الرقعة
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع فعاليات يفتتح الشرقية المنطقة إمارة وكيل

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

البيئة أسبوع فعاليات يفتتح الشرقية المنطقة إمارة  وكيل

 

 واس-الدمام
الشرقية٬ ة المنطق ير أم عبدالعزيز بن نايف بن سعود األمير الملكي السمو صاحب رعاية تحت
ح افتت دالعزيز٬ عب ن ب سلمان ن ب د فه ن ب أحمد األمير الملكي السمو صاحب نائبه سمو وبمتابعة

ام لع البيئة أسبوع فعاليات اليوم٬ البتال٬ محمد بن خالد الدكتور اإلمارة وان1440وكيل بعن هـ
ا" مجتمعن اة لرف ا بيئتن ي اه"نحم المي ة البيئ وزارة رع ف ه ينظم ذي ال احب٬ المص رض والمع ٬

ش كورني ي ف ة البحري ة بالواجه وزارة ال رع ف م مخي ر بمق ك وذل رقية٬ الش ة بالمنطق ة والزراع
 .الدمام

الخدمات اغم وتن وتنسيقها المشاركة٬ الجهات قبل من المبذولة الجهود على البتال الدكتور وأثنى
الزراعة ي ف دة رائ الشرقية ة المنطق لجعل متطلعًا واألهلية٬ الحكومية األجهزة كافة من المقدمة
ات الهيئ ف لتعري رض٬ المع ان أرك ى عل ا به ام ق تي ال ة الجول د بع ك وذل ة٬ بالبيئ ام واالهتم
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البيئية التوعية بهدف يقدمونه بما المشاركة  .والمؤسسات

اه والمي ة البيئ وزارة ن بي اون وتع اهم تف ذكرة م ع توقي ل الوكي ور بحض رض المع الل خ م وت
ع لرف ة؛ االجتماعي ة والتنمي العمل وزارة ا عليه تشرف تي ال البيئة٬ أصدقاء وجمعية والزراعة٬

الحميدة والسلوكيات المفاهيم وغرس البيئي٬ الوعي  .مستوى

ة العام ة والهيئ م٬ التعلي ووزارة ة٬ االجتماعي ة والتنمي ل العم وزارة رض المع ي ف ارك ويش
وجمعية فيصل٬ بن عبدالرحمن اإلمام وجامعة الشرقية٬ المنطقة وأمانة البيئة٬ وحماية لألرصاد
الشرقية٬ ة بالمنطق اه المي وخدمات ة٬ الزراعي التنمية وصندوق الشرقية٬ بالمنطقة البيئة أصدقاء

الخاصة الجهات من ومجموعة للبيئة٬  .دعمًا
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع ويدشن الديدحان مهرجان يطلق الجوف أمير

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 8تكرار

ويدشن الديدحان مهرجان يطلق الجوف أمير
البيئة  أسبوع

 

 واس-سكاكا
ز عبدالعزي ن ب واف ن ن ب فيصل ير األم الملكي السمو صاحب افتتح

وم الي وف الج ة منطق ير ات,أم التمري ة بمحمي دحان الدي ان مهرج
سكاكا مدينة شمال ة,النباتية ممثل الجوف ة منطق ة أمان ه تنظم ذي ال

الوطني والتراث للسياحة العامة الهيئة فرع مع بالشراكة زلوم ببلدية
الجوف اث,ب األبح ز ومرك ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع وف

ويستمر بالجوف٬  .أيام5والمراعي

المهرجان ر مق وصوله دى ل سموه استقبال في ة,وكان منطق ن أمي
ة هيئ رع ف ام ع دير وم دي الغام ي عل ن ب ش دروي دس المهن الجوف
الشمري رجس ب بن جهز الدكتور بالجوف الوطني والتراث السياحة
األحمري أحمد بن عبدهللا المهندس والمياه البيئة وزارة فرع  .ومدير
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ان المهرج ر مق ي ف موه س ول ن,وتج م ه يحتوي ا م ى عل اً مطلع
المهرجان ومضافة مصاحبة ة,معارض منطق ير أم سمو دشن م ث

عار ش ت تح ة البيئ بوع أس ة انطالق وف اه"الج لرف ا بيئتن ي نحم
المهرجان"مجتمعنا فعاليات ضمن البيئة وزارة فرع ينظمه  .الذي

م ث ريم٬ الك رآن الق ن م ات آي الوة بت الخطابي ل الحف ق انطل ك ذل بعد
األحمري أحمد بن عبدهللا المهندس البيئة وزارة فرع عام مدير ألقى
ة المملك ة رؤي ات توجه ق وف ة بالبيئ وزارة ال ام اهتم ا فيه د أك ة كلم

ع2030 لرف يهدف ذي ال ام االهتم هذا ضمن األسبوع هذا وجاء ٬
ة البيئ ى عل اظ الحف ة بأهمي الوعي المؤسسات,مستوى دور ل وتفعي

ة البيئ ى عل اظ الحف ي ف ة الخيري ات والجمعي ة والخاص ة ,الحكومي
م عليه ك ذل ر وأث ة البيئ اه تج راد األف ؤولية مس توى مس ع ,ورف

البيئي التلوث من الحد في  .واإلسهام
ن ب واف ن ن ب ل فيص ير األم مو س ري األحم دس المهن تأذن واس
أن ب سموه وجه حيث سموه٬ باسم التمريات منتزه بتسمية عبدالعزيز
ه قدم ا لم دالعزيز عب ن ب لطان س ن ب در ب ير األم م باس المنتزه يكون
تزه المن يضم أن ب وجه كما وأهلها٬ للمنطقة وجهود أعمال من سموه

مساحته تبلغ وزراعة100الذي السدر غابة مربع ألف25كيلو
فيها سدر  .شجرة

دهللا عب دكتور ال م عنه ة نياب ا ألقاه ة كلم ي ف ة البيئ أصدقاء د أك ا فيم
الرشيدة الحكومة أن هللا-الهجوج م-حفظها لننع ات اإلمكاني سخرت

عن كلمة ثم ٬ الجهود هذه ضمن األسبوع هذا ويأتي ناعمة٬ بيئة في
ي الفويه دالكريم عب ن ب زاع ه دكتور ال ا ألقاه ة البيئ ة لخدم وع التط
الوعي ن م ع والرف ة لحماي للمتطوعين م المه دور ال ى إل فيها تطرق

األخضر الغطاء برفع والمساهمة  .البئي
ة البيئ دقاء أص دالعزيز عب ن ب واف ن ن ب ل فيص ير األم رم ك دها بع

المشاركة  .والجهات
عبية الش ات الفعالي ن م ة مجموع دحان الدي ان مهرج ن ويحتض

المختلفة ي,والمسابقات ليال ي ف ة مختلف شعرية أمسيات ينظم س ا كم
 .الديدحان
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ذي ال تثنائي االس الربيعي الموسم مع تزامنًا يأتي المهرجان أن يذكر
ام الع ذا له وف الج ة منطق هده وب,تش الث ها أرض ت اكتس أن د بع

ان بمهرج وسمي ٬ ة المختلف ا بألوانه ع الربي زهور وزيّنته األخضر
ال الجم ذات الشمال اطق من ا به يز تتم تي ال رة للزه بة نس دحان الدي

الشعراء به تغنى الذي  .األخاذ
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الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع يدشن ينبع محافظ وكيل

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

البيئة أسبوع يدشن ينبع محافظ  وكيل

 

 واس-ينبع
اليوم مشيط أل سعيد بن عايض ينبع محافظ وكيل الجنوبي,دشن بالكورنيش البيئة أسبوع

بينبع الساحل ينبع,طريق بمحافظة والزراعة والمياه البئية وزارة فرع أقامه بحضور,الذي
والطالب والمتطوعين المشاركة الحكومية الجهات من  .عدد

ينبع شواطئ على المانجروف نبات بزراعة األسبوع فعاليات  .وبدأت

الصبحي د عي ن ب سعد المهندس ينبع بمحافظة والزراعة والمياه البئية وزارة مكتب مدير ,وأكد
ترسيب ى عل وتعمل الساحلية ة النباتي اة الحي ة منظوم من ًا مهم جزءًا يعد المانجروف نبات أن

التعرية من الشواطيء وتحمي مع,التربة للمجتمع ة البئي عن ة توعي تتضمن الفعاليات أن مبينًا
ينبع شواطئ وتنظيف المشاركة من,الجهات ذل وماب المشاركة ة الحكومي ات الجه ود جه مثمنًا
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ى عل ا منافعه ود تع وصحية ة وجمالي ة بيئي ة أهمي ن م ه يمثل ا لم انجروف الم زراعة ي ف ود جه
المجتمع وأفراد  .المكان

ل مث ي ف ة الفاعل مشاركتهم خالل من والطالب التطوعية الفرق قدمته الذي الكبير بالدور وأشاد
واعي بيئي مستقبل أجل من عليها المحافظة وأهمية البيئية القيم لغرس الفعاليات  .هذه
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الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع فعاليات يطلق المنورة بالمدينة البيئة وزارة فرع

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

البيئة أسبوع فعاليات يطلق المنورة بالمدينة البيئة وزارة  فرع

 

المنورة  واس-المدينة
دس المهن ورة المن ة المدين ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف عام مدير دشن

عار ش تحت ة البيئ بوع أس وم الي قناعي عمر بن ا"حمزة مجتمعن اه لرف ا بيئتن ي "نحم
و اركة المش ة الحكومي ات الجه ن م دد ع ور ٬بحض وك تب ق بطري ني الوط المتنزه ب

المدارس طالب من ومجموعة التطوعية الفرق من  .المتطوعين

ة بأهمي ع المجتم رائح ش ع جمي ف لتثقي تسعى ة البيئي الحملة أن قناعي٬ المهندس وأبان
توى مس ع رف ى إل إضافة ئي البي التلوث ب الوعي اهيم مف يخ وترس البيئة على المحافظة
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ة والتطوعي ة والخاص ة الحكومي المؤسسات دور ل وتفعي ة البيئ اه تج راد األف مسؤولية
البيئة على  .للحفاظ

زراعة خالل من المشاركة والتطوعية الحكومية الجهات جهود قناعي المهندس وثمن
واعي بيئي مستقبل أجل من الصحراوية  .الشتالت

ة واالجتماعي ة الحكومي ات الجه ض بع ه في ارك تش ذي ال بوع األس ات فعالي أن ذكر ي
بري ال تزه المن ي ف ذور الب ثر ون ئي البي م والمخي ة البيئ ومعرض ئي البي الحي تتضمن

والشؤون)البيضاء( الجوي دفاع ال ر ومق اإلسالمية والجامعة طيبة جامعة وتشجير
المنورة بالمدينة  .الصحية
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الخبر تفاصيل

الخبر تبوكعنوان بمنطقة البيئة أسبوع فعاليات على يقف الرويلي المهندس

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2846العددالكاتب 1تكرار

تبوك بمنطقة البيئة أسبوع فعاليات على يقف الرويلي  المهندس

 
 
 

 
 واس-تبوك

مساء ي الرويل هزاع المهندس تبوك بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير وقف
ام لع األول ة البيئ أسبوع ات فعالي سير على وزارة1440أمس ال ه تنظم ذي وال ة٬ بالمنطق هـ

شعار تحت ٬ المصاحبة الفعاليات من عددًا مجتمعنا"ويتضمن لرفاه بيئتنا  .٬"نحمي
 

ن ب د فه ير األم تزه من ي ف بوع األس ذا به احبة المص ات الفعالي منته ماتض ى عل ي الرويل ع وأطل
والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع لف المناسبة ذه به توعوي م مخي إنشاء تضمن الذي ٬ سلطان
وعرض زوار لل ورد وال والشتالت دايا واله االرشادية المنشورات بعض ع توزي ى عل أشتملت

البيئي للتثقيف  .مرئي
 

د العدي ى عل الرويلي المهندس تبوك بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير وأطلع
ك ذل ب عق حا موض المشاركة ات الجه دمتها تق تي ال المشاركات ن ي:م تأت ات الفعالي ذه ه أن

وزارة ى وتتول عام٬ كل في بالبيئة خاص أسبوع تخصيص في الوزراء مجلس قرار إلى استنادًا
ات والجمعي اص الخ والقطاع ة الحكومي ات الجه وة ودع ذه وتنفي ه إقامت والزراعة اه والمي ة البيئ
دا مؤك ام٬ ع ل ك ن م ع الربي ل فص ن م بوع أس أول ي ف ك وذل اطاته٬ نش ي ف اركة للمش ة البيئي
ا محيطن كامل ي وف جوانبها بشتى البيئة على المحافظة في الجميع مشاركة على الوزارة حرص

ة المملك ة لرؤي ا تحقيق راء الخض ة الرقع ادة لزي ع والتوس ي٬ والهوائ ري البح بري 2030٬ال
ة الحكومي المؤسسات دور ل تفعي ى إل باإلضافة البيئة٬ على الحفاظ بأهمية الوعي مستوى ورفع
راد األف مسؤولية مستوى ع رف عن فضًال البيئة٬ على الحفاظ في الخيرية والجمعيات والخاصة
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البيئي التلوث من الحد في واإلسهام البيئة٬  .تجاه
 

اف ة:وأض الميداني طة األنش ن م د العدي ا تخلله د ق ة بالمنطق ة البيئ بوع أس ات فعالي أن
دة ع ي ف د وتعق ة بالبيئ ن والمهتمي ين المختص ن م دد ع ديمها تق ي ف ترك يش تي ال رات والمحاض
وك تب ة أمان ز ومرك مالية الش ة المنطق ادة وقي وك تب ة وجامع ة بالمنطق وزارة ال رع ف ا منه ع مواق

 .لالحتفاالت
 

ات الفعالي ومسرح والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة اح كجن األجنحة من عدد إقامة إلى باإلضافة
ن م دًدا ع مل ويش وك بتب سلطان ن ب د فه ير األم نزه مت ي ف ام يق ذي ال م والمخي ول م ان المك ي ف

 .األجنحة
 

ا منه ة الميداني طة األنش ض بع ة إقام ى عل تملت أش ات الفعالي أن ى إل ي الرويل دس المهن ار وأش
ي الدول ق والطري وك تب ة جامع حرم في شتالت وغرس سلطان ن ب د فه ير األم نزه مت تنظيف
اً داعي رما٬ ش ق طري ى عل ة والرعوي ة البري ات النبات ذور لب ثر ون اس هرم ن ب ئر ب ن م القرب ب
وأنشطة ات معلوم من ا خالله دم يق ا مم واالستفادة الفعاليات هذه في للمشاركة المواطنين جميع
ى عل المكلف تبوك منطقة إمارة لوكيل شكره عن معربًا المجتمع٬ شرائح لجميع موجهة متنوعة

المشاركة الجهات وإلى أمس٬بالمنطقة البيئة أسبوع فعاليات انطالقة  .تدشين
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تبوكعنوان بمنطقة البيئة أسبوع فعاليات انطالق

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

تبوك بمنطقة البيئة أسبوع فعاليات  انطالق

 

 واس-تبوك
ر وعب وم٬ الي ارة باإلم ر بمق ي الحجيل بروك م ن ب د أحم ف المكل وك تب ة منطق ارة إم ل وكي دشن

ام لع األول ة البيئ أسبوع فعاليات انطالق اإللكترونية تنظمه1440اللوحة ذي ال ة٬ بالمنطق هـ
شعار تحت المصاحبة٬ الفعاليات من عددًا ويتضمن والزراعة والمياه البيئة بيئتنا"وزارة نحمي

مجتمعنا الرويلي"لرفاه هزاع المهندس بالمنطقة الوزارة فرع عام مدير بحضور ٬. 

د ي"وأك ادة"الحجيل القي رص ح ن م ا انطالق أتي ت ة الفعالي ذه ه هللا-أن دها ع-أي رف ي ف
األنظمة من العديد خالل ومن المملكة٬ مناطق بمختلف البيئة على الحفاظ بأهمية الوعي مستوي
مزدهرة ة بيئ ق لتحقي ة٬ الفطري اة والحي اتي النب والغطاء بالبيئة وتُعنى صدرت التي والتشريعات

 .ومستدامة

ة الفعالي ذه ه أن وك تب ة بمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف عام دير م أوضح جانبه من
ى وتتول عام٬ كل في ة بالبيئ خاص أسبوع تخصيص في الوزراء مجلس قرار إلى استنادًا تأتي
اص الخ اع والقط ة الحكومي ات الجه وة ودع ذه وتنفي ه إقامت ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة

عام كل من الربيع فصل من أسبوع أول في وذلك نشاطاته٬ في للمشاركة البيئية  .والجمعيات
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ا"الرويلي"وأكد جوانبه بشتى البيئة على المحافظة في الجميع مشاركة على الوزارة حرص
ة لرؤي ا تحقيق راء الخض ة الرقع ادة لزي ع والتوس ي٬ والهوائ البحري بري ال ا محيطن كامل ي وف

ة دور2030المملك ل تفعي ى إل باإلضافة ة٬ البيئ ى عل اظ الحف ة بأهمي ي الوع توى مس ع ورف ٬
ع رف ن ع الً فض ة٬ البيئ ى عل اظ الحف ي ف ة الخيري ات والجمعي ة والخاص ة الحكومي ات المؤسس

البيئي التلوث من الحد في واإلسهام البيئة٬ تجاه األفراد مسؤولية  .مستوى

ي"وأضاف ة"الرويل الميداني األنشطة ن م د العدي ا يتخلله ة بالمنطق ة البيئ بوع أس ات فعالي أن
ع مواق عدة ي ف د وتعق ة بالبيئ ن والمهتمي المختصين من عدد ديمها تق ي ف يشترك والمحاضرات
وك تب ة أمان ز ومرك مالية الش ة المنطق ادة وقي وك تب ة وجامع ة بالمنطق وزارة ال رع ف ا منه
ومسرح والزراعة والمياه البيئة وزارة كجناح األجنحة من عدد إقامة إلى لالحتفاالت٬باإلضافة
عددًا ويشمل بتبوك سلطان بن فهد األمير متنزه في يقام الذي والمخيم مول المكان في الفعاليات
دوات الن ض بع ا يتخلله راء الخض وك تب ة ورابط ة الحكومي اإلدارات ض لبع ة األجنح ن م

 .والمحاضرات

تنظيف"الرويلي"وأشار ا منه ة الميداني األنشطة بعض إقامة ذلك ك ستشمل الفعاليات أن إلى
ن م القرب ب دولي ال والطريق تبوك جامعة حرم في شتالت وغرس سلطان بن فهد األمير متنزه
ن المواطني ع جمي داعيًا شرما٬ طريق على والرعوية البرية النباتات لبذور ونثر هرماس بن بئر
ة موجه متنوعة وأنشطة ات معلوم من ا خالله دم يق ا مم تفادة واالس الفعاليات هذه في للمشاركة
ة انطالق تدشين ى عل المكلف تبوك منطقة إمارة لوكيل شكره عن معربًا المجتمع٬ شرائح لجميع

بالمنطقة البيئة أسبوع  .فعاليات
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الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع في يشارك بتبوك والمهني التقني التدريب

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2846العددالكاتب 1تكرار

البيئة أسبوع في يشارك بتبوك والمهني التقني  التدريب

 

 
 واس-تبوك

أسبوع ي ف ة التدريبي بوحداتها ممثلة تبوك بمنطقة والمهني التقني للتدريب العامة اإلدارة تشارك
شعار تحت بالمنطقة٬ اليوم فعالياته انطلقت الذي بيئتنا"البيئة مجتمعنا..نحمي الذي,"لرفاه

تبوك بمنطقة الوزارة بفرع ممثلة والزراعة والمياه البيئة وزارة تنظمه  .الذي
 

العامة اإلدارة عام مدير هوأوضح أن المطيري٬ د فه دس المهن ة بالمنطق ني والمه التقني للتدريب
ة طبيع ة تدريبي دة وح ل ك ددت ح ث حي ات الفعالي ي ف اركة للمش بقاً مس يق والتنس داد األع م ت
األشجار زراعة ى إل وك بتب مول ان مك في المقام المعرض في مشاركة من فتفاوتت مشاركتها
ى إل باإلضافة والبحرية البرية والمتنزهات العامة الحدائق نظافة في والمساهمة الوحدات٬ داخل

المناسبة بهذه توعوية محاضرات  .إلقاء
 

المناسبة هذه مع تفاعلهم على بالمنطقة التدريبية الوحدات لقادة شكره المطيري قدم الختام  .وفي

96



 

لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع في تشارك الخضراء تبوك رابطة

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

البيئة أسبوع في تشارك الخضراء تبوك  رابطة

 

 واس-تبوك
ت تح ة٬ بالمنطق وم الي ه فعاليات ت انطلق ذي ال ة البيئ بوع أس ي ف راء الخض وك تب رابطة ارك تش

ا"شعار بيئتن ا....نحمي مجتمعن اه والزراعة"لرف اه والمي ة البيئ وزارة تنظمه ذي ال ذي وال
تبوك بمنطقة الوزارة بفرع  .ممثلة

ذا به ة الرابط اركة مش أن ين٬ الحس ارق ط راء الخض وك تب ة رابط ى عل رف المش ح وأوض
من تتض بوع باء14األس وض ل وحق ه والوج اء تيم ات ومحافظ وك تب ة بمدين ذ وتنف ة ,فعالي

ع المجتم ع م راكة بالش ه ب وم تق ا وم ة الرابط رامج وب طة بأنش ن والمقيمي واطنين الم ف لتعري
تبوك بمنطقة المواقع من عدد في البرية الشتالت بزراعة المعنية  .والجهات

الرابطة ود بجه إنتاجها تم التي البرية نيوم نباتات عرض تشمل الفعاليات أن إلى الحسين وأشار
باستخدام ري ال و التشجير و النباتية٬ األنسجة زراعة بمجال سعود الملك جامعة مع بالتعاون و

المعالجة دولي,المياه ال ق الطري تشجير برنامج تدشين بحري,و و ري ب ئي بي ل تأهي ادرة مب و
األعماق( بعنوان,)تحت محاضرة مجتمعنا(وإقامة اح)بيئتنا بجن المشاركة إلى باإلضافة
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نزه مت في المقام البيئي والمخيم بتبوك مول المكان في والزراعة والمياه البيئة وزارة معرض في
بتبوك سلطان بن فهد  .األمير

ي الوع ز تعزي ى إل اركة المش ذه ه الل خ ن م دف ته الخضراء وك تب ة رابط أن الحسين ان وأب
اد بإيج ئي البي وازن الت ادة إع ي ف اهمة والمس ه٬ فئات ع بجمي ع المجتم دى ل ة البيئ ة بالثقاف ني الوط
إعادة ى إل تسعى ا كم ة٬ المحلي ة البيئ ة لخدم التطوعي العمل ونشر ودعم البيئية للمشاكل حلول

المنطقة وطبيعة أجواء يناسب بما تبوك بمنطقة النباتي الغطاء  .تنمية

ة والدولي ة المحلي ات المنظم ن م إشادة وجدت الرابطة فعاليات أن شكره,وأضاف عن ًا معرب
ع لجمي دعمه على تبوك منطقة أمير عبدالعزيز بن سلطان بن فهد االمير الملكي السمو لصاحب

راء الخض وك تب ة رابط ال اد,أعم أرص و ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ولف
والبلديات تبوك منطقة وأمانة  .الشمالية

 

 

98



 

لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحساءعنوان بمحافظة البيئة أسبوع فعاليات تدشين

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

األحساء بمحافظة البيئة أسبوع فعاليات  تدشين

● 

 واس-األحساء
ة البيئ بوع أس ات فعالي وم٬ الي ري٬ الجعف راهيم إب ن ب اذ مع األحساء محافظة وكيل دشن
اء٬ باألحس ة والزراع والمياة البيئة وزارة مكتب ينظمها التي لها المصاحب والمعرض

وان عن ت ا(تح مجتمعن اه لرف ا بيئتن ي ة)نحم الحكومي دوائر ال ن م دد ع اركة بمش ٬
الحكومية الدوائر مدراء وحضور المجتمعية٬  .والمؤسسات

ا منه ة متنوع أركان عدة المجتمع٬ فئات جميع يستهدف الذي البيئي المعرض ويتضمن
كيلي التش ن الف ا منه ة المتنوع للفنون فني وجانب وعالجية٬ وغذائية٬ ووقائية٬ صحية٬

التدوير واعادة  .والتصوير
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ة ثقاف ر ونش ع٬ المجتم راد اف دى ل ة التوعي توى مس ع رف الى المعرض فعاليات وتهدف
ا وتحويله النفع عديمة الموارد من ممكنة درجة بأقصى واالستفادة البيئة على المحافظة
بوع إس ات فعالي زوار دى ل التشجير ثقافة غرس الى إضافة ٬ لالستخدام قابلة مواد إلى

 .البيئة

وب لتج ي التطوع وم ني ق فري اركة بمش اء األحس ان فرس يرة مس ت انطلق ام الخت ي وف
للبيئة الصديقة للشعارات حاملة األحساء  .شوارع
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الخبر تفاصيل

الخبر شعارعنوان تحت المكرمة مكة بمنطقة البيئة أسبوع فعاليات مجتمعنا"انطالق لرفاه بيئتنا "نحمي

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

شعار تحت المكرمة مكة بمنطقة البيئة أسبوع فعاليات انطالق
مجتمعنا" لرفاه بيئتنا  "نحمي

 
 

 واس-جدة
وم الي ة المكرم ة مك ة بمنطق ت ة,انطلق البيئ وزارة ه تنظم ذي ال نوي الس ة البيئ بوع أس ات فعالي

شعار تحت المملكة ومحافظات مناطق كافة في والزراعة ا"والمياه مجتمعن اه لرف ا بيئتن "نحمي
ة بالمنطق وزارة ال رع ف عام دير م بحضور ٬ ة وترفيهي ة وتثقيفي ة توعوي مناشط شملت والتي ٬
ة والخرم ة ورني ذة والقنف والطائف جدة محافظات بمشاركة الغامدي هللا جار بن سعيد المهندس

والكامل  .وخليص
 

وزارة فرع إسهامات أن بة المناس ذه به السعودية اء األنب ة لوكال ريح تص في الغامدي وأوضح
ر عب ك وذل ة المنطق محافظات غطت السنوي ة البيئ أسبوع فعاليات في والزراعة والمياه البيئة
ي الوطن امج البرن إطار ي ف تنظيم تم أنه إلى مشيرًا الكبرى التجارية الموالت في الفعاليات إقامة
أبحر شاطئ في والصناعية البشرية المخلفات استخراج حملة المستدامة والتنمية البيئية للتوعية

الطائف بمحافظة والتشجير التنظيف وحملة والوهيط الوهط في بيئية تنظيف وحملة  .جدة
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اد لألرص ة العام ة الهيئ اركة مش ات الفعالي ذه ه من ض هدت ش ة المقدس مة العاص أن اف وأض
ى عل اظ الحف ة بأهمي تهلك والمس واألسواق اجر المت اد وارش ة توعي ي ف ة العتيبي ة وبلدي ة وحماي
ك بذل وعيتهم وت للمدارس زيارة وهناك للبيئة المناسبة األكياس واستخدام التدوير خالل من البيئة
ة وجمعي الحدود حرس قيادة مع بالتعاون الشواطئ تنظيف بحملة القنفذة محافظة شاركت كما ٬
ق الطري تشجير ادرة ومب ٬ ا عليه والحفاظ البيئة بأهمية توعوية حملة وتنظيم التعاونية الصيادين

جدة ة-الدولي البحري القوارب ومسيرة البيئي المخيم وتدشين ٬ النقل وزارة مع بالتنسيق جازن
ى عل ة الطبي ات المخلف ار آث عن دوة ن د وعق ٬ التشجير لحمالت إضافة ة المحافظ شاطئ ى عل

 .البيئة
 

ة توعي رامج وب جير تش الت حم بر ع ص خلي ة محافظ ت غط ات الفعالي ذه ه أن اف وأض
ومحافظة ٬ ة واألهلي ة الحكومي ات الجه ن م عدد مع اون بالتع ا له ة التابع ز والمراك بالمحافظة
ي ف ٬ ة التوعوي والنشرات المواطنين ى عل الشتالت وتوزيع وتشجير توعية حملة بتنظيم الكامل
ي ف والمحاضرات دوات الن ة وإقام بيئي توعوي معرض في رنية محافظ مشاركة تركزت حين

بالمحافظة مختلفة  .مواقع
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الخبر تفاصيل

الخبر القنفذةعنوان محافظة في البيئة اسبوع فعاليات انطالق

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد1626العددالكاتب 1تكرار

القنفذة محافظة في البيئة اسبوع فعاليات  انطالق

 

العتيبي  القنفذة-وائل
 

اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ه تنظم ذي ال ة البيئ بوع أس ات فعالي وم الي ذة القنف ة بمحافظ ت انطلق
عنوان تحت وذلك بالمحافظة مجتمعنا”والزراعة لرفاه بيئتنا  .“نحمي

 

مية رس ات جه اركة بمش ة٬ وتثقيفي ة توعوي ان أرك دة ع بوع األس ات فعالي من وتتض
ة٬ ةواجتماعي المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م رح ص حيث

ان الغامدي هللا جار بن سعيد ذةالمهندس القنف بمحافظة والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة مكتب
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الخميس وم الي الشواطئ ف تنظي ة حمل اك فهن ذة القنف محافظة ي ف دة عدي ات فعالي هناك 14ان
ورابطة الحدود حرس ادة قي ع م اون بالتع ذة٬رجب بالقنف ة التعاوني الصيادين ة وجمعي ذة القنف

الجمعة مول15وفي البندر في فعاليات هناك ةرجب البيئ ة بأهمي ة توعوي ة اظوحمل والحف
السبت وم ي الدولي16عليها٬وفي ق الطري ى عل دولي ال الخط تشجير ادرة مب استكمال رجب

الخضراء_جدة القنفذة ورابطة النقل وزارة مع  .جازن
 

د المعه وطالب ذة القنف محافظة ة بلدي ع م اون بالتع ذة القنف إسكان تشجير اك هن االحد يوم وفي
بالقنفذة واربالمهني الق ومسيرة ام أي ة لثالث يستمر ذي ال ئي البي المخيم تدشين االثنين يوم وفي

ؤون والش المحافظة ة وبلدي الحدود رس ح ادة قي ع م اون بالتع المحافظة اطىء ش ى عل ة البحري
دفاع وال السعودي األحمر والهالل اه المي خدمات وفرع المهني والمعهد التقنية والكلية الصحية
مالك ورابطة القنفذة غواصي ورابطة القنفذة دراجي ورابطة القنفذة بمحافظة والشرطة المدني

بالقنفذة  .الخيل
 

مع اون بالتع القوز ب ة التقني والكلية القنفذة جنوب مستشفى تشجير هناك سيكون الثالثاء يوم وفي
عن دوة ن ائية المس الفترة في وهناك القنفذة جنوب ومستشفى التقنية والكلية بالفوز االمارة مركز

األربعاء يوم وفي حنيش بشاطىء البيئي المخيم في البيئة على الطبية المخلفات رجب??آثار
الشواطئ على المانجروف زراعة بالقوزحملة التقنية والكلية القوز مركز بلدية مع  .بالتعاون
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الخبر تفاصيل

الخبر بالمحافظةعنوان البيئة أسبوع فعاليات يطلق ضباء محافظ

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2846العددالكاتب 1تكرار

بالمحافظة البيئة أسبوع فعاليات يطلق ضباء  محافظ

 

 واس-تبوك
ات فعالي وم٬ الي ي الحرب ين حس ن ب ود محم باء ض افظ مح ق ة"أطل البيئ بوع "أس

وان عن تحت ا"بالمحافظة مجتمعن اه لرف ا بيئتن ي المحافظة٬,"نحم ة بلدي ن م ادرة بمب
المصاحبة الفعاليات من عدداً  .ويتضمن

ة المدني ة الحكومي اإلدارات ديري م ن م دد ع اركة بمش جرة ش أول افظ المح رس وغ
المحافظة مدارس وطالب  .والعسكرية
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الشتالت زراعة خالل من المشاركة والتطوعية الحكومية الجهات جهود الحربي وثمن
واعي بيئي مستقبل أجل من  .الصحراوية

ان الغب دالرحيم عب ن ب دهللا عب دكتور ال ة المحافظ ة بلدي س رئي ح أوض ه جانب ن أن,م
األشجار زراعة تشمل التي الميدانية األنشطة من العديد سيتخللها البيئة أسبوع فعاليات

ة مجتمعي اركة وبمش والحدائق الشواطئ تنظيف و المحافظة احياء وم,في مفه يخ لترس
ة والخاص ة الحكومي المؤسسات دور ل تفعي ى إل افة باإلض ة٬ البيئ ى عل اظ الحف ة أهمي
توى مس ع رف ن ع الً فض ات٬ والممتلك ة البيئ ى عل اظ الحف ي ف ة الخيري ات والجمعي

البيئي التلوث من الحد في واإلسهام البيئة٬ تجاه األفراد  .مسؤولية
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الخبر تفاصيل

الخبر األحساءعنوان بتقنية البيئة أسبوع فعاليات تدشين

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

األحساء بتقنية البيئة أسبوع فعاليات  تدشين

 

 واس-األحساء
أسبوع ات فعالي وم٬ الي ني٬ اليم دالرحمن عب ن ب سعد األحساء بمحافظة التقنية الكلية عميد دشن

عنوان تحت ا"البيئة بيئتن ي ا..نحم مجتمعن اه اه"لرف والمي ة البيئ وزارة ب مكت ع م اون بالتع
ورؤساء ة الكلي وكالء بحضور الخدمات٬ وكالة في متمثلة األحساء وأمانة باألحساء والزراعة

بالكلية الرئيسية بالساحة وذلك والمتدربين٬ المدربين من وعدد  .األقسام

الوطن درات ومق ة البيئ ى عل المحافظة ة أهمي ى عل ا خالله د أك ة الكلي د لعمي ة بكلم ل الحف دء وب
من ة التدريبي ة البيئ ى عل المحافظة ى ال إضافة الحنيف٬ ا دينن من نستمدها التي العامة والنظافة
ات متطلب ع م ق يتواف ذي ال ل األمث تخدام االس تخدامها واس ق ومراف ل ومعام وورش يزات تجه
ي والمهن ني التق دريب للت ة العام المؤسسة محافظ معالي وتوجيه بحرص منوها المهنية٬ السالمة
جميع تسخير على الزهراني محمد بن راشد الدكتور للتدريب ونائبه الفهيد فهد بن أحمد الدكتور
عام كل من ع الربي فصل من أسبوع أول وتخصيص ة٬ البيئ أسبوع ي ف للمشاركة اإلمكانيات

بأهميتها والتوعوية  .للبيئة
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يكون أن تسعى الكلية بأن العيد٬ صالح بن غازي المتدربين لشؤون الكلية وكيل أشار جانبه من
خالل من تدامة المس ة البيئ وم لمفه زاً تعزي ك وذل ام الع ام أي طوال ومستمراً اً ذاتي امج البرن ذا ه
طة األنش ام ع دير م ة بمتابع يداً مش ا٬ عليه ة والمحافظ ة للبيئ ديقة الص وارد الم تخدام اس جيع تش
ام األقس اء ورؤس ة الكلي إدارة اون وبتع نيع٬ الص دالعزيز عب ن ب لطان س دس المهن ة بالمؤسس

أهدافه وتحقيق البرنامج إنجاح في الخارجي  .والمجتمع

على اشتملت ة البيئ أسبوع ات فعالي أن ام٬ الحم دهللا عب بن شكري النشاط مركز رئيس بين فيما
ن150زراعة والمدربي دربين المت وشارك بالكلية٬ الرئيسة الساحات في والزهور الورود من

تحاكي ق الطل واء اله في الجرافيكي الرسم فعاليات إلى إضافة شاملة٬ نظافة بحملة الكلية وإدارة
ر وتأثي ا٬ عليه اظ والحف ة البيئ ة أهمي ت تناول رة محاض ت أقيم ا كم ا٬ وأهميته ة البيئ وماتها رس

واإلنسان البيئة على السيارات عوادم من الناتجة  .الغازات
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الخبر تفاصيل

الخبر شعارعنوان تحت بحائل البيئة أسبوع فعاليات مجتمعنا"تدشين لرفاه بيئتنا "نحمي

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

شعار تحت بحائل البيئة أسبوع فعاليات لرفاه"تدشين بيئتنا نحمي
 "مجتمعنا

 

 

 واس-حائل
سعود ن ب مشعل دس المهن ل حائ ة بمنطق ني والمه ني التق للتدريب العامة اإلدارة عام مدير دشن

اليوم شعار,التميمي تحت البيئة أسبوع ا"فعاليات مجتمعن لرفاه بيئتنا ادات"نحمي قي بحضور ٬
بحائل الثانوي الصناعي المعهد أرض في المقام بالمخيم وذلك التدريبية٬ الوحدات  .ومنسوبي

ا تدعمه التي الوطن أبناء من التطوعية المجتمعية األدوار هذه أهمية على التميمي المهندس وأكد
يدة الرش ا حكومتن ا هللا-وتحفزه دها من-أي لتض القطاعات تى ش ي ف بالمؤسسة ؤولين والمس

وتحمل بيئتنا على بالمحافظة تهتم البيئية الحملة هذه أن إلى مشيرًا أهدافها٬ وتحقيق تفعيلها جودة
المجتمع شرائح لجميع تثقيفية  .رسائل
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ل وتفع تشارك اإلدارة أن ة بالمنطق ني والمه ني التق دريب للت ة العام اإلدارة ام ع دير م وأضاف
امج برن ا ومنه المجتمعية واألنشطة البرامج من أراعي"العديد تي لبيئ و واعي درب ذي"مت ال ٬

اإلدارة وبي لمنس دير والتق كر الش دماً مق ة٬ للمملك انون والثم امن الث ني الوط وم الي بة بمناس م أقي
طة األنش ع جمي ي ف هم وحماس اونهم وتع اعلهم تف ى عل دربين المت ه وأبنائ ة التدريبي دات والوح

 .والبرامج
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الخبر تفاصيل

الخبر القادمعنوان األحد الدوادمي بمحافظة البيئة أسبوع فعاليات انطالق

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

القادم األحد الدوادمي بمحافظة البيئة أسبوع فعاليات  انطالق

 

 
 واس-الدوادمي

البيئة أسبوع فعاليات القادم٬ األحد الدوادمي بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب يطلق
بالمحافظة٬,هـ1440لعام واالرشادية والتوعوية التثقيفية الفعاليات من العديد سيتخلله الذي

شعار مجتمعنا"تحت لرفاه بيئتنا ورابطة"نحمي ة واألهلي الحكومية الجهات من عدد بمشاركة
بالبيئة والمهتمين الخضراء  .الدوادمي

 
الكثيري منصور المهندس بالمحافظة والزراعة والمياه البيئة مكتب مدير ات,وأوضح الفعالي أن

ة وإقام شتالت٬ زراعة ا منه ة الميداني األنشطة من العديد يتخللها أسبوع مدى على تستمر التي
ة بالبيئ ن والمهتمي روابط وال العلمي والمعهد التعليم إدارة بمشاركة البيضتين متنزه في بيئي مخيم
ات والكلي دارس الم ارة وزي ة٬ البيئ ى عل المحافظة ة بأهمي تزه المن زوار ة وتوعي تزه المن ة لنظاف
ا والهداي والشتالت المنشورات ع وتوزي ا وأهميته ة بالبيئ للتعريف الحكومية واإلدارات والمعاهد

رياضي مارثون إقامة الى باإلضافة المناسبة٬  .بهذه
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ن م ا خالله دم يق ا مم تفادة واالس ات الفعالي ذه ه ي ف اركة للمش واطنين الم ع جمي يري الكث ا ودع
ة البيئ وزارة رص ح ن م اً انطالق ع المجتم رائح ش ع لجمي ة موجه ة متنوع طة وأنش ات معلوم
ي البيئ الوعي مستوى ع ورف ة٬ البيئ ى عل المحافظة ي ف ع الجمي مشاركة على والزراعة والمياه

المجتمع  .لدى
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع تفعل نجران جامعة

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2846العددالكاتب 1تكرار

البيئة أسبوع تفعل نجران  جامعة

 

 
 واس-نجران

ات فعالي وم الي ات الطالب بشطر الب الط ؤون ش ادة عم ة وكال ي ف ة ممثل نجران ة جامع ت أطلق
البيئة" شعار"أسبوع مجتمعنا"تحت لرفاه بيئتنا  ".نحمي

 
باح ص دكتورة٬ ال ات الطالب طر بش ة الطالبي لألنشطة الب الط ؤون ش ادة عم ة وكيل حت وأوض
ي ف ا ودوره ا عليه المحافظة أهمية مبدأ من يأتي بالبيئة لالحتفاء أسبوع تخصيص بأن الصبحي

صحيًا المجتمع على  .التأثير
وسلوكيات ادات ع يز وتحف ة٬ الجامع وبات منس دى ل ئي البي ي الوع ز تعزي ى إل ة الفعالي دفت وه

عليها والمحافظة ورعايتها البيئة حماية على التشجيع وكذلك  .حميدة٬
 

على اظ بالحف ات الطالب لتوعية توعوية بروشورات وتوزيع متنوعة٬ أنشطة الفعاليات وتضمنت
ا تحقيق ام واالهتم ة الرعاي درجات أعلى ب تحظى ومستدامة مزدهرة بيئة لتحقيق وحمايتها البيئة

ة المملك ة وئي2030لرؤي الض وير التص ابقة مس م تنظي ذلك وك جير٬ وتش ف تنظي تي وحمل ٬
صورة" في المناسبة"البيئة  .بهذه
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئة(عنوان المعوقين)يوم األطفال بجمعية تثقيفية الرياض(فعالية جنوب )مركز

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

البيئة( المعوقين)يوم األطفال بجمعية تثقيفية مركز(فعالية
الرياض  )جنوب

 

 واس-الرياض
وقين المع ال األطف ة بجمعي ي التعليم م القس م اض(نظ الري وب جن ز م)مرك القس ع م اون بالتع

نشاط اليوم٬ الشفا٬ حي بلدية في دوير(النسائي الت ادة وإع ة البيئ رع)أسبوع الف بحضورمديرة ٬
د أحم وف ن ة بالجمعي التعليمي القسم ومديرة ٬ الحقباني الرحمن عبد عزيزة الشفا ببلدية النسائي

بحضور بالرياض الجمعية مقر في وذلك و الجمعية٬ وأطفال واألمهات  .السالم٬
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وقين المع ال األطف ة جمعي أن السالم الرياض(وأوضحت وب جن أسبوع)مركز ل بتفعي ل يحتف
الشفا ة وبلدي ة الجمعي حرص على مؤكدة الربيع٬ فصل من األول األسبوع يصادف والذي البيئة
ات طالب من وبمشاركة تفاعلي٬ ترفيهي تعليمي بأسلوب الجمعية وألطفال لألمهات توعية بتقديم

سعود بن محمد اإلمام جامعة  .من

ضرورة على اني الحقب رحمن ال د عب زة عزي الشفا ببلدية النسائي الفرع مديرة أكدت جانبها من
النسائي القسم أن إلى مشيرة التدوير٬ إعادة ثقافة ونشر البيئة على الحفاظ بأهمية المجتمع توعية

ة زراعي ات نبات المناسبة لهذه وفر ة٬)شتالت(بالبلدية الجمعي ي ف ا زراعته ال األطف لمشاركة
رت وف ا كم دوير٬ الت ادة وإع ة البيئ ى عل اظ الحف ة بأهمي ة للتوعي ة ترفيهي ان أرك ى إل افة إض
ة وخدم ة المجتمعي راكة للش ل تفعي ي ه بة المناس ذه ه أن ة مبين ة٬ البيئ ن ع دث تتح ات مطوي

 .المجتمع
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان بأسبوع تحتفل بعسير المعوقين األطفال جمعية

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد6748العددالكاتب 1تكرار

البيئة بأسبوع تحتفل بعسير المعوقين األطفال  جمعية
 

 

 
 الوطن:أبها

شعار تحت بعسير المعوقين األطفال جمعية مركز ا«أطلق مجتمعن اه لرف بيئتنا اال»نحمي احتف
ة٬ البيئ ة وحماي لألرصاد العامة ة الهيئ بمشاركة ك وذل المي٬ الع ة البيئ أسبوع مع تزامنا توعويا
راد أف ة كاف ن بي البيئية التوعية نشر إلى الحفل هذا وهدف عسير٬ بمنطقة للمياه العامة والمديرية
من د العدي ل الحف وتضمن ة٬ الطبيعي وارد الم ى عل المحافظة ة وكيفي شرائحه٬ بمختلف المجتمع
ي البيئ الوعي لرفع والتثقيفية الهادفة الرسائل من الكثير حملت التي المختلفة والفعاليات األنشطة
اة لحي ا مهم ا ومكون يا رئيس مكمال د تع تي ال ة البيئ ى عل المحافظة نحو ى األول الخطوة باعتباره

للحضور بيئية واستشارات وإرشادات نصائح المشاركة الجهات قدمت كما  .اإلنسان٬
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع فعاليات يدشن المزاحمية محافظ

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد16976العددالكاتب 1تكرار

البيئة أسبوع فعاليات يدشن المزاحمية  محافظ

 

الثاقب/المزاحمية  محمد

وزارة رع ف ه أقام ذي ال ة البيئ أسبوع ات فعالي وم الي السديري سلطان ة المزاحمي محافظ دشن
ن م دد ع ور بحض ة٬ الخيري ة الجمعي ة قاع ي ف ة المزاحمي ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البئي
دارس الم طالب من ومجموعة المتطوعين ن م وعدد المشاركة والخاصة الحكومية .الجهات
عبدهللا ة بالنياب والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة مكتب دير لم ة بكلم ة البيئ أسبوع ات فعالي وبدأت
ي الوع ادة زي ز تعزي ة البيئ بوع أس ن م دف اله أن ح وأوض ور٬ بالحض ا فيه ب رح ان العبيس
من األشجار ى عل اظ والحف اة الحي اط أنم وتحسين ة البيئ ى عل للمحافظة ع المجتم دى ل الصحي

 .االحتطاب
 

ة البيئ فعاليات معرض في المشاركة الجهات والعبيسان المحافظ كرم ذلك ع.بعد الجمي ل انتق م ث
ل النخي على الحفاظ وطرق الزراعة عن تعريفية أركان على اشتمل الذي الفعاليات معرض إلى

الحشرية دات المبي الستخدام الصحيحة والطرق السوسة المحافظ.من ثمن المعرض ام خت ي وف
حماية ومفاهيم مبادئ لترسيخ البيئة أسبوع تفعيل في والمياه والزراعة البيئة وزارة مكتب جهود

والمجتمع األفراد لدى عليها المحافظة وسبل بأهميتها والتوعية  .البيئة
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئة..صورعنوان أسبوع مستهل في عبيدة سراة حدائق تشجير

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

البيئة..صور أسبوع مستهل في عبيدة سراة حدائق  تشجير
 

هطالء-المواطن ال عبيده-سعيد  سراة

أسبوع ات وفعالي امج برن وم٬ الي القحطاني٬ منصور ن ب د محم دة عبي سراة محافظة وكيل دشن
ة عار1440البيئ ش ت تح ا“هـ مجتمعن اه لرف ا بيئتن ي اه”نحم والمي ة البيئ ب مكت ذه ينف ذي ال ؛

البلدية مع بالتعاون بالمحافظة  .والزراعة
 

والتعليمية الخدمية الجهات من عدد بدعم أسبوع ولمدة الفعاليات من عددًا البرنامج  .ويتضمن
 

القحطاني دشن ك ذل ب عق بالمحافظة٬ الحدائق من عدد بتشجير وذلك األولى الفعالية تنفيذ وبدأ
التذكارية الصور التقطت ثم ومن بالمنتزهات البصري التلوث  .فعالية

 

أول ة البيئ أسبوع ة إلقام وزراء ال س مجل رار ق ى إل استنادًا ت أت ة الفعالي ذه ه أن ذكر بال الجدير
هللا حفظه عسير ة منطق ير أم سمو من ه وبتوجي عام كل في الربيع فصل من ة–أسبوع إلقام

شعار تحت مجتمعنا“األسبوع لرفاه بيئتنا عدد”نحمي من مكون عمل ق فري تشكيل م ت ث حي
بالمحافظة واألمنية والخدمية التعليمية الجهات  .من
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م ة والزراع اه والمي ة البيئ ب مكت دير م ور بحض ك ذل اء اعد/ج ومس اني القحط ور منص عد س
واألمنية الحكومية الدوائر رؤساء وبعض بالبلدية الخدمات إدارة ومدير المحافظة بلدية  .رئيس
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان اسبوع تستقبل الحديثة بلدية

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

البيئة اسبوع تستقبل الحديثة  بلدية

 

العنزي الشمال-القريات-سعد  :نبض
بحضور ا مجتمعن اه لرف ا بيئتن ي نحم عار ش تحت ة البيئ بوع اس ة الحديث بلدية استقبلت
ن ب ني الظم دس المهن ة الحديث ة بلدي س ورئي الجريد جريد األستاذ الحديثة مركز رئيس
ة ابتدائي الب ط اركة وبمش ة الحكومي ات الجه وبي منس ن م دد وع ي الرويل اب حط

 .الحديثة
 

ز مرك س رئي مع اقش ن م ث اركة المش ذه به ة ترحيبي ة بكلم ة الحديث ة بلدي رئيس دأ وب
ز لتعزي للطالب ابقة مس ل وعم ة البيئ ى عل بالمحافظة م دوره الطالب ائهم ابن الحديثة

اسم عليها أطلق البلدية ساحة في شجرة بغرس ومشاركتهم البيئة تجاه شجرة(دورهم
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البيئة)األبطال على بالمحافظة لهم وتحفيزاً  .تشجيعاً
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع تدشن الخطة

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

البيئة أسبوع تدشن  الخطة

 
 

السليطي حائل-عارف الحضيري:حائل-إخبارية خلف  :تصوير
 

بالخطة والزراعة والمياه البيئة وزارة وحدة تحت50دشنت ة البيئ أسبوع ٬ ل حائ شمال م كل
عار ا"ش مجتمعن ه لرفاهي ا بيئتن ي د,"نحم ماج ه الخط ة الخط ز مرك س رئي ة برعاي ك ووذل

الجبرين  .عبدالكريم
 

ل مراح ف بمختل الب الط ن م دداً وع ة بالخط ة الحكومي دوائر ال ن م دداً ع ة الخط ي ف ارك وش
األهالي من وجمع  .التعليم
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الوعي نشر بهدف واطنين والم الطالب ى عل الشتالت ن م عددا بتوزيع الخطة زراعة وقامت

النشئ في الزراعة اهمية وغرس  .البيئي
 

الجهات مشاركه د الحم األسمردبي بالخطة والزراعة والمياه البيئة وزاره وحده مدير ثمن وقد
النشاط هذا انجاح في معهم  .الحكومية
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مجتمعنا«عنوان لرفاه بيئتنا الباطن»نحمي حفر في

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد19200العددالكاتب 1تكرار

مجتمعنا« لرفاه بيئتنا الباطن»نحمي حفر  في
 

 

فعاليات متفقدا محمد بن منصور البيئة«األمير  .»أسبوع
 

الباطن(»عكاظ«  okaz_online@)حفر

ات فعالي سعد٬ ن ب د محم ن ب منصور ير األم اطن الب حفر محافظ ة«دشن البيئ ام»أسبوع المق
شعار مجتمعنا«تحت لرفاه بيئتنا تستمر»نحمي تي ال المصاحبة ات الفعالي من عددا ويتضمن ٬

 .أسبوعا

 
يتضمن توعوي معرض إقامة خالل من البيئة أسبوع فعاليات في الباطن حفر صحة وشاركت
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ات العين ذ أخ ق طري ن ع ار اآلب اه مي أو رب الش اه لمي ا فحص دم يق ة البيئ حة بص ة للتوعي ا ركن
للمستهلك٬ صالحيتها ومدى ة األغذي جودة لفحص از جه ير توف م ت كما المختبر٬ في وفحصها

الغذائية المواد بيع ومراكز والحلويات المطاعم على التفتيشية الجوالت في  .يستخدم
 

ة الالزم ة التوعي دم يق العيون ب ا خاص ا ركن وي التوع اطن الب ر حف صحة رض مع من تض ا كم
بطرق الصحية ة التوعي دم يق ذي ال البصريات لقسم إضافة ة٬ البيئي ات الملوث من ن العي لحماية
وأخذ ن العي عدسة لفحص إضافة اإللكترونية٬ األجهزة من البصر على والمحافظة العين حماية

العين في االنحراف وقياس النظر  .مقياس

126



 

لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النجاحعنوان شركاء تُكرم الشعيبة مياه نقل أنظمة

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

النجاح شركاء تُكرم الشعيبة مياه نقل  أنظمة

 

سعيد بن  الرياض_فيصل

اء ورؤس اإلدارات دراء م ور وبحض ني رهبي د أحم ن ب ن أيم دس المهن سعادة ة برعاي
ديراً تق ة المؤسس ي ف اح النج شركاء الشعيبة مياه نقل أنظمة استضافت واألقسام الشعب
اءة كف ع رف ي ف ر األث الغ ب ه ل ان ك ا م اندة المس الخدمات ديم تق ي ف يزة المتم إلسهامتهم
الحرام هللا بيت الي وأه ار وُعم لحجاج خدماتها تقديم الستمرار منظومتها ودعم العمل
ج النتائ ز لتعزي اون التع بل س أفضل ومناقشة والمؤسسة الوطن قيادة تطلعات يحقق بما

لذلك  .المحققة
 

البشرية وارد الم خدمات إدارة دير م زاع اله يوسف تاذ األس عادة س الملتقى حضر وقد
ي الغرب بالساحل رية البش وارد الم دمات خ إدارة دير م راز تم ود محم تاذ األس وسعادة
عيبة الش بمحطات البشرية وارد الم خدمات إدارة دير م الشميمري فهد األستاذ وسعادة
ي عل تاذ واألس عيبة الش ات بمحط تودعات المس م قس س رئي دي األحم اني ه تاذ واألس
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الغربي بالساحل المؤسسي االتصال إدارة من  .الزبيدي
 

السحاب مبنى زيارة على الزيارة سكية”اشتملت اال االتصاالت  ”مركز
 

ي رهبين أيمن دس المهن عيبة الش اه مي ل نق ة أنظم دير م سعادة رم ك ارة الزي ام خت ي وف
المناسبة بهذه التذكارية الصور والتقطت الغداء طعام الجميع وتناول النجاح  .شركاء
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الخبر التشريعاتعنوان غياب وسط الخاصة المحميات تنامي

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد6748العددالكاتب 1تكرار

التشريعات غياب وسط الخاصة المحميات  تنامي

 

 

الجعيد:جدة      منال

وابط والض ريعات التش ت غاب ة٬ الخاص ة البيئي ات المحمي ة ثقاف امي تن يرا٬ً أخ ة٬ المملك هدت ش
لها  .المنظمة

لـ الح الف در بن ة الفطري اة للحي السعودية الهيئة باسم المتحدث وطن«وقال ال«:»ال ة الهيئ نظام
ر ومعايي تراطات اش ه ل ة خاص ة محمي مى ومس ة٬ الخاص ات المحمي ه علي ق يطل ا م ه ب د يوج
ة حماي ة منطق أو ة٬ نباتي واع ألن ات محمي أو ة حيواني واع ألن ات محمي تكون أن ا فإم ومتطلبات٬

التربية أو االقتناء حب لمجرد إنشاؤها يتم مهاجرة  .»ألنواع

129



زارع م أو ة خاص ات مجموع باسم اكن األم ذه ه ل لمث ر ينظ ة الهيئ ة ألنظم ا وفق ه أن اف وأض
االنقراض ب ددة المه ة الفطري ات بالكائن ار االتج ام نظ ن م ير كب شق ا به دخل ي تي وال .خاصة٬
صعوبة منها واجههم٬ ت تي ال الصعوبات بعض عن الخاصة ات المحمي مالك من عدد وكشف

اإلمكانات وقلة المملكة٬ خارج الحيوانات  .استيراد

 
دول٬ ال ض بع ي ف ة الحماي ود جه ن م ا به أس ب ال بة نس ة الخاص ة البيئي ات المحمي كل تش ا فيم
ة الخاص ات المحمي الك م ن م دد ع ف كش ائي٬ األحي وع التن ة حماي ود لجه ة مهم افة وإض

وطن«لـ ارج»ال خ ات الحيوان تيراد اس عوبة ص ا منه واجههم٬ ت تي ال عوبات الص ض بع ن ع
اإلمكانات وقلة  .المملكة٬

 
االستيراد  صعوبة
القحطاني سالم الخاصة-قال المحميات مالك اء-أحد اقتن ع من ا تواجهن تي ال الصعوبات من إن

من االستيراد وصعوبة المختصة٬ ات الجه ل قب من باالنقراض المهددة الحيوانات أنواع بعض
المملكة  .خارج

 
م٬ منه ير كث د عن ات اإلمكان ة وقل الدعم٬ وجود عدم أيضا الصعوبات من إن الحواس٬ بدر وقال

يتحملونها التي التكاليف إلى  .بالنظر
 

ات المحمي أن دين مؤك دعم٬ لل ة آلي وإيجاد الخاصة٬ المحميات بتقييم والحواس القحطاني وطالب
ي٬ والحيوان اتي النب وع التن ى عل المحافظة خالل من وي٬ الحي وع التن ز تعزي ي ف تسهم الخاصة
ة والمعرف ي الوع ر ونش االنقراض٬ ب ددة المه واع األن ار وإكث ن٬ المهتمي ن بي برات الخ ادل وتب

المحلية والحيوانات  .بالنباتات
 

المعايير  غياب
دكتور ال ة٬ البيئي خضراء اق آف ة جمعي إدارة س مجل رئيس يم٬ القص ة جامع ي ف تاذ األس أوضح

أن الصقير٬ لتواكب«عبدالرحمن الخاصة٬ البيئية المحميات ثقافة تنامي مؤخرا شهدت المملكة
ة المملك اطق من مختلف لتشمل عددها د وتزاي المتصاعد٬ المجتمعي البيئي وأضاف.»الوعي

اة« المباه اهر مظ ن م ة المملك ي ف ة الخاص ة البيئي ات المحمي ض بع تري يع ا مم رغم ال ى عل
ا أنه إال ا٬ وتعريفه الخاصة ات المحمي تصنيف تحكم التي المعايير وغياب ر-والوجاهة٬ توف إذا

الشروط ض بع ا ة-فيه ثقاف نشر ي ف وتسهم وي٬ الحي وع التن ظ وحف ة الحماي ود جه ي ف تصب
رت أدي إذا ة الحكومي ات المحمي ى عل وق تتف د ق ا إنه ل ب ة٬ الحي ات بالكائن تمتاع واالس ة الحماي
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ع الجمي ى عل يعود بما البيئية السياحة انتعاش في الخاصة المحميات تساعد أن يمكن كما بكفاءة٬
 .»بالفائدة

 
وأنظمة  ضوابط
أن الصقير اإلجراءات«أبان بعض اتخاذ يستلزم الخاصة البيئية المحميات من االستفادة تعظيم

العالقة ذات الجهات أن كما استدامتها٬ وتضمن المحميات لتلك نوعية نقلة إحداث في تسهم التي
للسياحة العامة والهيئة الفطرية٬ الحياة لحماية السعودية والهيئة والزراعة٬ والمياه البيئة كوزارة
وضع في والمساعدة ا٬ ورعايته ودعمها الخاصة بالمحميات لالهتمام مدعوة الوطني٬ والتراث
واستمرارها٬ الخاصة ات المحمي ة فعالي تضمن أن شأنها من التي والقوانين واألنظمة الضوابط
ك بتل ة الخاص راءات اإلج هيل وتس ة الفني ورة المش ير توف مية الرس ات الجه ى عل ذلك وك

 .»المحميات
 

سيئة  ممارسات
أن ة٬ البيئي خضراء آفاق جمعية إدارة مجلس رئيس كذلك«أكد الخاصة ات المحمي مالك ى عل

باالستفادة ة٬ علمي أسس ق وف وي الحي والتنوع البيئة حماية أغراض لتحقيق لتطويرها يسعوا أن
شأنه من المحميات مالك بين والتنسيق التعاون أن كما المماثلة٬ العالمية والتجارب الخبرات من

ويعززها الناشئة الثقافة هذه على بالفائدة يعود  .»أن
 

ا إليه تسيء التي الممارسات بعض من الخاصة البيئية المحميات تتخلص أن أهمية الصقير وأكد
ق تلح د ق ات حيوان أو ات نبات ال إدخ أو الفين٬ المخ يادين الص ن م ة الفطري ات الحيوان اء كاقتن

اإلنسان على خطورة تشكل أو البيئي٬ بالنظام  .الضرر
 

خاصة  مجموعات
لـ الح الف در بن ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ باسم المتحدث وطن«قال ال«:»ال ة الهيئ نظام

ر ومعايي تراطات اش ه ل ة خاص ة محمي مى ومس ة٬ الخاص ات المحمي ه علي ق يطل ا م ه ب د يوج
ة حماي ة منطق أو ة٬ نباتي واع ألن ات محمي أو ة حيواني واع ألن ات محمي ون تك ا فإم ات٬ ومتطلب

ة التربي أو اء االقتن حب لمجرد إنشاؤها م يت اجرة مه واع ة«وأضاف.»ألن الهيئ ة ألنظم ا وفق
ر كبي شق ا به دخل ي تي وال خاصة٬ مزارع أو خاصة مجموعات باسم األماكن هذه لمثل ينظر

االنقراض ب ددة المه ة الفطري ات بالكائن ار االتج ام نظ ن ن»م الذي خاص األش أن ى إل يرا مش ٬
م وتت ا٬ تربيته أو ات الحيوان اء اقتن ب بطل ة للهيئ دمون يتق ات الكائن اج إنت أو واء إي ي ف ون يرغب

الحيوانات إليواء األماكن هذه مالءمة مدى لتحديد مختصين قبل من  .زيارتهم
 

الخاصة المحميات تواجه التي  المصاعب
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الدعم  قلة
االستيراد  صعوبة

باالنقراض المهددة الحيوانات بعض اقتناء  منع
بالتكلفة مقارنة اإلمكانات  قلة

الخاصة المحميات إلى تسيء  ممارسات

المخالفين الصيادين من الفطرية الحيوانات  اقتناء

اإلنسان على خطورة تشكل أو البيئي٬ بالنظام الضرر تلحق قد حيوانات أو نباتات  إدخال
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الخبر المملكة1.7عنوان في سنويا المصادة الطيور أعداد متوسط مليون

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد6748العددالكاتب 1تكرار

المملكة1.7 في سنويا المصادة الطيور أعداد متوسط  مليون

 

الغزال:األحساء    عدنان

سعود ير األم مركز ى عل ام الع المشرف ة٬ الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ي ف المستشار كشف
شبراق محمد دكتور ال الطائف جامعة في الحيوانية البيئة أستاذ الفطرية٬ الحياة ألبحاث الفيصل

بـ»الوطن»لـ در يق ة المملك ي ف سنويا المصادة ور الطي أعداد متوسط أن طائر٬1.7٬ ون ملي
جرى اض٬ الري في مؤخرا أقيمت عمل ورشة أعمال ضمن جاءت اإلحصائية تلك أن موضحا
ة الورش وأن يادين٬ الص داد وأع يدها٬ ص اطق ومن ادة المص ور الطي دد ع تبيان اس راء إج ا فيه

منظمة من بتنظيم إنترناشيونال«جاءت اليف األوسط»بيرد الشرق  .في

المصادة الطيور  أكثر

ي ه ادة٬ المص ور الطي رز أب أن براق ش د و٬:أك والره ا٬ والقط ام٬ والحم ط٬ والب مان٬ الس
ق والعوس نات٬ والخرش اعي٬ االجتم زاق والزق ر٬ البق ون بلش لع األص ل منج و وأب ارى٬ والجم

اك هن أن ا مبين دخل٬ ال ور وطي فاري٬ والص الشاهين٬ قر وص ر٬ الح والصقر ائع٬ 20.1الش
و مغرد٬ طائر المطلة100مليون الدول في سنويا يقتلون مائي طائر ومليون جارح طائر ألف
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اء اختف إلى أدى مما المتوسط٬ األبيض البحر اطق40على المن بعض من أن.نوعا وأضاف
تصل ور الطي ة لمراقب السياحة من سنويا الم الع دخل أن ى إل تشير العالمية٬ اإلحصائية األرقام

دوالر600إلى لایر2.2(مليار  .سنويا)تريليون
 

الطيور تقدمها مجانية  خدمات

وان بعن ه ل محاضرة معرض في شبراق٬ ور«:بين للطي الهجرة مسارات ة أول»حماي مساء
أن ور٬ الطي وحماية رصد مجموعة من بتنظيم األحساء٬ في والفنون الثقافة جمعية في أمس من
قر ص أن ى إل ارت أش ة٬ متخصص ة علمي ة دراس أن إذ ة٬ مجاني ة بيئي دمات خ دم تق ور الطي

من»األمهور« أكثر من بالتخلص خالل2.5يقوم الشتاء ترة ف ي ف بيضاء ة نمل ون 3تريلي
ة4إلى مراقب د بع الطائف٬ جامعة لطالب دراسة وأن اثرة3٬أشهر٬ المتك ور الطي ن م واع أن

تهلك تس ور الطي ذه ه أن ن ة2.025تبي خدم ذه وه د٬ الواح م الموس ي ف رات الحش ن م ن ط
تسببها أن يمكن تي ال األضرار عن ناهيك طائلة مبالغ تكلفة وهي الطيور٬ هذه بها تقوم مجانية
الحشرات ى عل تتغذى التي والمهاجرة المقيمة الطيور جميع على ينطبق كذلك واألمر المبيدات٬
والمناطق الطائف شرق في الصيد محازة محمية في دراسة أن إلى الفتا للمملكة٬ عبورها خالل

ن م التخلص ب وم تق ور النس أن حت أوض ا٬ به ة ول%32المحيط ح ة النافق ات الحيوان ن م
من التخلص ب وم تق والكالب ب الثعال ي ف ممثلة الثدييات بينما وأن%3المحمية٬ السيما ط٬ فق

تمثل المنطقة في الماشية المنطقة9أعداد في للمراعي التحملية القدرة  .أضعاف
 

الساحلية المناطق  أهمية

ة مهم ة المملك ي ف الساحلية اطق المن أن ة٬ الفطري اة للحي عودية الس ة الهيئ ي ف ار المستش أوضح
ور الطي تخدمتها اس ث حي الجزر٬ ب ة المعشش ة البحري ور الطي ذلك وك اجرة المه ة المائي ور للطي
ى عل يش التعش اطق لمن ل تنتق أن ل قب تزاوج وال ع للتجم اج تحت ا إنه ث حي اثر٬ التك ل قب اطق كمن
ف الخري ي ف ا جنوب ة متجه ا هجرته خالل ة المنطق ي ف ر تم تي ال ابرة الع ور الطي ن وم الجزر٬
والحدءات والبواشق ان والعقب والصقور األبيض ق اللقل أسابيع دة لع وتتوقف الربيع في وشماال
اري القم ور وطي وارس والن نة الخرش ور طي ة للمملك الصيفية رة الزائ ور الطي ن وم وروار٬ وال
ر الكبي اب والعق هول الس ان عقب توية الش رة الزائ ور الطي ن وم ل٬ أبري ي ف ل تص تي ال ة المطوق

يوجد أنه مضيفًا نوع13«المنقط٬ م»تحت منه دوري٬ ال العصفور من الم الع تحت«حول
تحت إذ»نوع األخرى٬ الحيوانات تفوق الطيور عن المعلومات وأن الهفوف٬ مدينة باسم سمي

عام منذ عليها الحفاظ عن وتتحدث الطيور عن الصادرة األبحاث عدد الوقت2013أن حتى
 .بحوث1206الحالي

 

الفطرية5 الحياة ألبحاث الفيصل سعود األمير لمركز  أنشطة
باالنقراض المهددة األنواع وتأهيل  إكثار

ا إكثاره م يت تي ال ة المملك ي ف االنقراض ب ددة المه ة الفطري لألحياء توطين إلعادة برامج تطوير
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 .بالمركز
الهيئة بمحميات توطينها المعاد األنواع على البيئية واألبحاث الدراسات  إجراء

الطبيعية الفطرية الحياة مواطن في الحفاظ برامج في  المشاركة
الفطرية الحياة على للحفاظ البيئية والتوعية التعليم برامج في  المشاركة

 

الطيور4 لهجرة  مسارات

وأفريقيا يوروآسيا  مسار
آسيا وجنوب وسط  مسار
وأستراليا آسيا شرق  مسار

األميركيتين بين الهجرة  مسار
 

وصولها أوقات حسب المهاجرة الطيور  تقسم
العابرة  الطيور

الصيفية الزائرة  الطيور
الشتوية الزائرة  الطيور

الداخل من المهاجرة بالطيور أيضا وتسمى السائحة  الطيور
 

المهاجرة الطيور تواجه  مخاطر

الصحي-1 والصرف النفط  تلوث
المصانع-2  تلوث
البالستيكي-3  التلوث
الشواطئ-4  ردم
المستدام-5 غير العمراني  التوسع
 التسميم-6
المدروسة-7 غير الطاقة  مشاريع
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الخبر الوطنية«عنوان حكومية»المياه جهة بعشرين مقارنة متعثرة مشروعات نسبة أقل تسجل

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 18تكرار

الوطنية« مشروعات»المياه نسبة أقل تسجل
حكومية جهة بعشرين مقارنة  متعثرة

 

 
 
 
 

 »الرياض«-الرياض
 

ثرة المتع المشروعات دد ع تقليص ي ف ة الوطني المياه شركة نجحت
ن م ة حزم ق تطبي د بع ك وذل اض٬ الري ة مدين ي ف أخرة والمت
يين الماض امين الع الل خ حيحية التص ة االحترافي راءات (اإلج

2017-2018.( 

أداء ن ع اض الري ة مدين ر تطوي ة لهيئ نوي الس ر التقري ح وأوض
حققت الوطنية المياه شركة أن الحكومية٬ القطاعات في المشروعات
ة حكومي ة جه بعشرين مقارنة ومتأخرة متعثرة مشروعات نسبة أقل

136



رات والمؤش ايير المع ن م ددا ع تخدمت اس ة الهيئ أن ا مبيًن رى٬ أخ
أي د يوج ال ه أن ى إل ر التقري ار أش ا كم روعات٬ المش أداء ة لمرقب
دد ع انخفض ا فيم اض٬ الري ة مدين ي ف للشركة تابع متعثر مشروع

ى إل أخرة المت روعات بته4المش نس ا م كل تش ط٬ فق روعات مش
الفترة3.74% نفس في المنفذة المشروعات عدد إجمالي  .من

 

منصور المهندس الفنية والخدمات للمشروعات الرئيس نائب وكشف
ادرات المب ن م ة حزم ت طبق ة الوطني اه المي ركة ش أن وثنين٬ أب
تصحيح تهدفت اس الماضيين امين الع خالل االحترافية واإلجراءات
ة التابع سواًء ة المملك مناطق جميع في وتحسينها المشروعات وضع
اه المي ع توزي دمات لخ ة العام اإلدارات أو ة الوطني اه المي ركة لش

رت أثم دابير الت ذه ه ه أن ا مبيًن اطق٬ هللا-بالمن ق توفي د ي-بع ف
بته نس ا بم ثرة المتع روعات المش ض ام%73خف الع ة بنهاي

إلى2016 ام%8.9م الع الشركة2018بنهاية أن ًدا مؤك م٬
إلى للوصول يئة%0تسعى بمش ة المقبل ترة الف خالل تعثر كنسبة

 .-هللا
 

إنجاز ي ف اإلجراءات هذه ساهمت ام141كما الع خالل مشروًعا
تجاوزت مالية بتكلفة المملكة مناطق جميع في مليار4.3المنصرم

الخدمات٬ ة تغطي نسب زيادة على المشروعات هذه وانعكست لایر٬
البيئي الضرر ورفع التشغيلية٬ الكفاءة  .وتحسين

 

ي الت ع التوزي قطاع روعات مش ة محفظ أن وثنين أب دس المهن ّن وبي
ى إل ل تص ة المختلف ة المملك اطق بمن ذ التنفي ت روًعا919٬تح مش

اوز تتج ة مالي تستهدف45.5بتكلفة الشركة أن ا مبيًن لایر٬ ار ملي
دد لع ة التنفيذي ال األعم ن م اء ام183االنته الع الل خ روًعا مش

هللا-م2019 دة-بمشيئة المعتم والجداول الخطط حسب ك وذل
تجاوزت مالية ى10.4وبتكلفة عل د يزي ا م ة لخدم لایر٬ ارات ملي

مستفيد1.7  .مليون

 

الدعم«:وأضاف ق وف اإلنجازات هذا لتحقيق توفيقه على هللا نحمد
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يدة الرش ادة القي قبل من المياه قطاع به يحظى الذي ا-السخي حفظه
اه٬-هللا والمي ة البيئ ر وزي الي مع دن ل ن م رة المباش ة والمتابع

ود جه وبتضافر الوطنية٬ المياه لشركة التنفيذي والرئيس والزراعة٬
مستقبًال المزيد تحقيق إلى نسعى إذ المؤهلة٬ الوطنية بإذن-الكوادر

الطموحة-هللا مملكتنا رؤية ألهداف  .»2030تحقيقًا
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الستيرادعنوان مناقصة تطرح للحبوب العامة علفي720المؤسسة شعير طن ألف

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 23تكرار

الستيراد مناقصة تطرح للحبوب العامة المؤسسة
علفي720 شعير طن  ألف

 

 واس-الرياض
ام الع لهذا االولى مناقصتها عن اليوم للحبوب العامة المؤسسة أعلنت

ة2019 كمي تيراد الس د720.000م للتوري ي علف عير ش ن ط
ترة الف ايو"خالل و-م ى"م2019يوني عل موزعه اخرة٬12 ب

ع ن10بواق باخرتي و ر االحم ر البح ى عل ة المملك ئ لموان ر بواخ
ي العرب ج الخلي ى عل ة المملك ئ المؤسسة.لموان محافظ الى مع ن وبي

داداً امت أتى ت ة المناقص ارس٬أن الف ز العزي د عب ن ب د أحم دس المهن
والمحافظة العلفي الشعير من المحلي الطلب تغطية في المملكة لخطة

منه االستراتيجي المخزون  .على
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيةعنوان التنمية صندوق

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد1895العددالكاتب 1تكرار
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لتاريخ الصحفي 15/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للمياهعنوان العالمي اليوم بمناسبة األوروبي لالتحاد إعالن

الخبر الخبرالجمعة-22/03/2019-15/07/1440تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد2846العددالكاتب 1تكرار

للمياه العالمي اليوم بمناسبة األوروبي لالتحاد  إعالن

 

 
 واس-بروكسل

ة الكافي اه المي ى عل الحصول أن الم الع ذكر يت المي الع اه المي وم ي ي وف ه إن ي األوروب االتحاد أكد
كريمة لحياة أساسي شرط هو التكلفة والميسور فعليًا إليها والوصول والشرب  .واآلمنة

 
اإلنسان وق حق إن ة واألمني ة الخارجي للسياسة العليا الممثلة باسم بروكسل في صادر بيان وقال
االعتراف م ويت إنسان٬ كل ى عل الصحية ق والمراف المأمونة الشرب مياه على تنطبق األساسية

التنمية وسياسة الدبلوماسية جهوده في األوروبي االتحاد قبل من بالكامل ودعمها  .بها
 

فإن ذلك٬ ومع انه البيان اه2.1وأضاف المي ى إل رون يفتق العالم أنحاء جميع في شخص مليار
ويموت للشرب ر340.000الصالحة غي الشرب اه مي بسبب سنويًا الخامسة سن دون طفل

اء النس ن م ير الكث ى عل ن يتعي زال ي وال حي٬ الص رف الص وء س بب بس هال واإلس ة المأمون
ي ف الشرب اه مي مصادر إلى للوصول إنسانية غير ظروف في كيلومتر لمسافة السير واألطفال

العالم أنحاء  .بعض
 

على الحصول ة إمكاني بسبب دة المتزاي والنزاعات رات التوت ر تؤث أن الممكن من ه ان وأوضح
السالم ى عل ة٬ المتبقي اه المي ة نوعي دني وت اه المي درة لن دة المتزاي دات والتهدي واستخدامها٬ المياه
ة المرتبط ب للعواق ة جماعي معالجة ى إل ة الحاج إن ف الي وبالت اطق٬ المن ن م د العدي ي ف ن واألم
رط المف واالستغالل المائية الموارد تخصيص حول والصراعات المناخ تغير عن الناجمة بالمياه

عصرنا في كبيًرا تحديًا تشكل  .لها
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ر أكث يعد المستويات جميع على الحدود عبر المياه مجال في التعاون تعزيز ان على البيان وشدد
ي ف مشاركته تكثيف ي األوروب االتحاد قرر السبب لهذا والحوار٬ السالم لضمان فعالية الوسائل
ة ومعالج ٬ اه المي أن بش اتنا سياس اه تج د جدي نهج اد اعتم ان ك الماضي٬ ام الع اه المي ية دبلوماس
ة التنمي دة بأجن ة العالمي ي األوروب اد االتح ات التزام اة ومراع اخ المن ير لتغ دة المتزاي ديات التح

لعام ة2030٬المستدامة التنمي بشأن ي األوروب اع واإلجم اخ المن ير تغ بشأن باريس واتفاق ٬
األطراف المتعددة المبادرات مختلف بين األوروبي االتحاد عمل لصياغة األهمية غاية  .في

 
في طويلة فترة منذ أساسي عنصر الصحي والصرف المياه إلى العالمي الوصول أن البيان وقال

من أكثر أنفقنا الماضي٬ العقد مدى على األوروبي٬ لالتحاد اإلنمائي ورو2.5التعاون ي ار ملي
ي ف حي الص والصرف اه المي ى ط62عل والمحي اريبي والك ا إفريقي دان بل ي ف ا معظمه ٬ ة دول

مع وي الق اون التع بفضل مشاريع ذ ننف دان٬ البل ذه ه من د العدي ي ف منطقتنا٬ في وكذلك الهادئ
المتحدة األمم في الدولي-شركائنا البنك مثل الدولية التمويل ومؤسسات واليونسكو  .اليونيسف

 
ات والمنظم اء األعض دول ال ع م راكة وبالش اون التع الل خ ن وم ط فق ه ان القول ب ان البي م وخت
ن يمك ان٬ اإلنس وق حق ن ع دافعين والم دني الم ع والمجتم اص الخ اع والقط ة واإلقليمي ة الدولي
إمكانات وتعزيز والمنزلي الشخصي لالستخدام المياه على الجميع حصول وضمان التقدم تحقيق

الدائم السالم لتشجيع كأداة  .المياه
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