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لتاريخ الصحفي 21/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الرمةعنوان وادي وتطوير تأهيل فريق اجتماع يرأس مشعل بن فيصل األمير سمو

الخبر الخبرالخميس-16/01/2020-21/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

وتطوير تأهيل فريق اجتماع يرأس مشعل بن فيصل األمير سمو
الرمة  وادي

 

 واس-بريدة
ز عبدالعزي ن ب سعود ن ب مشعل ن ب فيصل الدكتور األمير الملكي السمو صاحب رأس
ر وتطوي ل تأهي ق فري اع اجتم اليوم٬ اإلمارة ديوان مقر في بمكتبه القصيم٬ منطقة أمير

الُرمة وزان,وادي ال عبدالرحمن الدكتور المنطقة إمارة وكيل ارة,بحضور ام ل ووكي
برادي ال صالح وق للحق اعد المس ه,المنطقة الرم وادي ر وتطوي ل تأهي ق فري س ورئي

العامر صالح الفريق,الدكتور  .وأعضاء

ع جمي حصر خالل من الطبيعة٬ على وقوفها بعد اللجنة به قامت ما على سموه واَطلع
ة منطق ير أم مو س راف إش ت تح ا معالجته ي ف دء والب وادي ال رى مج ى عل ديات التع

اط,القصيم النق ن م عدد د وتحدي ة الرم وادي مجرى تنظيف على العمل إلى باإلضافة
ياحية ذ,الس وتنفي ة الرم وادي ر وتطوي ل تأهي مركز ميم تص ع وض ي ف دء الب ذلك وك
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وادي ال ة ة,حديق المنطق ة وامان ل النق وزارة رع ف ع م راكة ةبالش البيئ وزارة رع وف
والزراعة المنطقةوالمياه محافظات وكافة بريدة بمدينة العالقة ذات القطاعات  .وكافة

ول الحل ن م د العدي اد إيج عن والبحث المعد المحضر الفريق أعضاء مع سموه وناقش
ز لتعزي الجميع قبل من موحدة برؤية والخروج الفريق يواجهها التي الصعوبات وتذليل

ة العالق ذات ات الجه ة كاف ع م يق بالتنس ه وتطبيق ل االجتماع,العم الل خ رى ج كما
ة٬ المنطق ارة بإم ة المعني اإلدارات ن م والمشكلة اللجنة أعضاء لدى ما مرئيات إيضاح
ة متابع ي ف تقبلية المس اللجنة عمل خطة ومناقشة ٬ وجهودها اللجنة أعمال واستعراض

الرمة وادي وتأهيل تطوير  .وتنفيذ

ل العم لة مواص ى عل ة باللجن ن المعنيي ع جمي ى عل يم القص ة منطق ير أم مو س دد وش
د بالعدي للخروج ٬ ة الُرم وادي ل وتأهي ر تطوي ال حي المواضيع كافة لمعالجة والجهود
خالل من ا وأهله ة للمنطق ق الالئ بالشكل اره وإظه وادي ال لخدمة المناسبة األفكار من
ع م اق واالتف اهم التف مذكرات نطاق بزيادة موصياً ٬ وتطويرها وتعزيزها معالمه ابراز

الوادي وتأهيل لتطوير واألهلية التطوعية العالقة ذات شكره,اللجان بالغ سموه مقدماً
للجميع التوفيق متمنياً ٬ اللجنة أعضاء قبل من المبذولة للجهود  .وتقديره

ذلك حيال النهائية التوصيات وإعداد للمناقشة للجميع المجال فتح  .ثم
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لتاريخ الصحفي 21/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المقبل%30عنوان االثنين الدواجن أعالف في زيادة

الخبر الخبرالخميس-16/01/2020-21/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18833العددالكاتب 1تكرار

المقبل30% االثنين الدواجن أعالف في  زيادة

 
 
 

الشيبان-الخبر  إبراهيم
  

الدواجن مزارع مستثمري الوطنية األعالف مصانع بعض م-البياض(أبلغت )الالح
بواقع األسعار ل400-200زيادة يمث ا م وهو الواحد للطن 30-%20لایر

المقبل% االثنين من اعتبارا ٬. 
 

السعرية وائم الق ديل تع ية الماش ي مرب ة الوطني األعالف مصانع بعض أخطرت ا فيم
الماضي األحد يوم من اعتبارا بنسبة"يناير12"لمنتجاتها يرة%10الجاري مش ٬

ادة بإع القاضي وزراء ال س مجل قرار مع تنسجم الجديدة الماشية أعالف أسعار أن إلى
ع برف تثمار واالس ارة التج وزارة م لتعمي تنادا اس ذلك وك ية الماش ي لمرب دعم ال ه توجي

األعالف مدخالت عن  .الدعم
 

في األعالف مصانع الء"وقالت العم لكافة ه-"إشعار من بنسخة دة الجري ظ :-تحتف
تنادا واس الدعم توجيه بإعادة القاضي الوزراء مجلس بقرار مرتبط األخير الزيادة قرار
دخالت م عن دعم ال ع برف القاضي واالستثمار التجارة وزارة من الصادر التعميم على
ن ع دعم ال ع رف دار بمق تكون س دواجن ال الف أع عار أس ادة زي أن دة٬ مؤك الف٬ األع

ن بي تراوح ت دة الجدي عار األس أن ى إل ة الفت ة٬ األولي اال1465-1185المواد ري
المضافة(للطن القيمة لضريبة شاملة ن)غير بي تراوح ت ابقة الس األسعار أن مضيفة٬ ٬

ن900-1250 بي اض البي دواجن ال الف أع عار أس تراوح ت ث حي ن٬ للط اال ري
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ن900-1100 بي الالحم الدواجن أعالف وأسعار للطن 1250-1000لایر
للطن  .رياال

 

ع جمي يشمل لم الجديد الزيادة قرار أن األعالف٬ بصناعة عالقة ذات مصادر وأشارت
ث حي لألعالف٬ ة منتج شركة بر أك ن م صادر ير األخ القرار أن إلى الفتة المصانع٬

نحو المصانع%35-%30تمثل ع جمي د تعم أن ة٬ متوقع المحلية٬ السوق من
ي ف تضع األعالف عار أس أن ة٬ مبين ل٬ المقب األسبوع غضون في الزيادة قرار التخاذ
ا وغيره المزرعة ع موق ذلك وك تخدمة المس المواد نوعية العناصر من الكثير االعتبار

مضيفة س٬ والمكي ائب الس ل مث األخرى ل العوام عن:من ف تختل د بالنق عار األس أن
باآلجل  .األسعار
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الخبر تفاصيل

الخبر الرمليةعنوان الكثبان زحف صد في تنجح األصفر بحيرة

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-21/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17016العددالكاتب 1تكرار

الرملية الكثبان زحف صد في تنجح األصفر  بحيرة

 

البحيرة شواطئ من بجزء الرمال إلحاطة  )اليوم(منظر
الجويسم  االحساء-روان

األصفر يرة بح ى إل ياحية الس رحالت ال أعداد مؤشرات ارتفاع اء«مع األحس »شرق
بة مناس ة البحثي ات الدراس ن م عديد الـ أكد األمطار٬ هطول وحين الشتاء٬ فترات خالل
اد أبع ذات ات مقوم ن م ه تحوي ا م ير نظ ة؛ البيئي ياحة للس ة وجه ون تك أن ب يرة البح
ة جغرافي يرات تغ دون الزمن من لعقود المائية أحواضها عبر ظلت والتي إستراتيجية٬

النجاح قوة يعطيها  .مما
 

ا عائق تقف أن استطاعت األصفر بحيرة أن حديثة بحثية دراسة أكدت نفسه٬ الـوقت في
واض أح ن م ية الـشمالـ سواحل الـ ي ف ر تظه تي والـ ية٬ الـرملـ كثبان الـ ة حرك ام أم
ك تلـ بنحت الـبحيرة تقاومها حين في سواحلـها٬ لـردم الكثبان فيها تتسارع التي البحيرة
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يرا كب ا نجاح ه في ت حقق ذي ال ي الغرب وض الح ي ف ا وخصوص كثبان ت.الـ وأرجع
نفسها ة-الـدراسة بجامع اآلداب ية كلـ في االجتماعية الـدراسات قسم أستاذ قدمها التي
د ل فيص ك دالحليم.الملـ عب د ي-محم ف زراعي الـ صرف الـ اه مي دفق ت ى إلـ ك ذلـ

ك تل وتنحت ة الحرك ك تل اوم تق ا جعلته مائية بمقننات المائي الجسم يغذي مما البحيرة٬
يرة البح واطئ ش ي ف رئيسة الـ سمات الـ ن م ي وه ة٬ رملي واطئ ش ت وكون ان الكثب

مالية فر٬.الش األص يرة بح ن م ط واألوس شرقي الـ ين الحوض أن دراسة٬ الـ ت وأبان
ادة؛ المعت ن م أقل حركة بمعدالت لـلـبحيرة المائي الجسم باكتساح الـكثبان فيهما نجحت
ن م البيئية السياحة مقومات إحدى وهي حركتها٬ أعاق مما رطبة أراض لـكونها وذلـك

والسفاري االستكشاف رحالت  .نمط
 

نتجت تي الـ ية الـرملـ شواطئ الـ ى إلـ األصفر يرة بح شواطئ انتماء الـدراسة وأثبتت
واطئها ش دار انح دل مع غ يبل تي والـ ا٬ به ة المحيط ية الـرملـ كثبان الـ ن ع

ية ?الـرملـ ة:?? الجنوبي ة الناحي ي ف دار االنح ة هين ية الـرملـ شواطئ الـ ود فتس ْ٬
المعسكرات ة إقام ط نم ن م بيئية الـ سياحة الـ ات مقوم من تعد وهي الـبحيرة ألحواض

الشاطئية  .والـرياضة
 

ان الكثب اخم تت تي وال بحيرة٬ لـلـ ية الـشمالـ الـشواطئ في فتسود الـكبيرة االنحدارات أما
ر وتظه بحيرة٬ لـلـ ي الـشمالـ الجزء ي ف ة الرملي الشواطئ أنماط يوضح والذي الرملية
ا؛ ديناميكي نشطة شواطئ ّون وتك ها٬ لـ بحيرة الـ مياه نحت بسبب شديدة؛ انحدار درجة
ن م ة البيئي ياحية الس ات المقوم ن م د تع ي وه والهوائية٬ المائية التعرية عمليات بسبب

البحيرة مياه مع لتداخلها الخالب والمنظر الـرمال على التحرك  .نمط
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لتاريخ الصحفي 21/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالدمامعنوان الطيور هواة..سوق النادرة«ملتقى »األنواع

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-21/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17016العددالكاتب 1تكرار

بالدمام الطيور هواة..سوق النادرة«ملتقى  »األنواع

 

 الدمام-اليوم

ن الذي ور٬ الطي واة ه أسبوع٬ كل من الجمعة يوم يُقام الذي بالدمام٬ الطيور سوق يجمع
ان وك ة٬ القديم األسواق ن م بر يعت إذ ة؛ والمختلف ادرة الن واع األن اء اقتن ى عل يتهافتون

يقارب ما قبل بالحمام البداية في  .عاًما30يختص
 

وع لتن رًا نظ ة؛ الهواي ذه به ن المهتمي ن م يرًا كب اًال إقب ة جمع وم ي ل ك وق الس هد ويش
وخارجها الشرقية٬ المنطقة داخل من المهتمين يجذب إذ الطيور؛ من فيه  .المعروض
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اوي٬ الحس ام الحم ا ومنه ام٬ الحم ن م ة خاص ة٬ المعروض واع األن ي ف رة وف اك وهن
ى إل باإلضافة والصيني٬ والتشيكي٬ األمريكي٬ الهلمت وحمام والشورتات٬ والسوداني٬

الهندية والدرة الببغاء٬ إلى إضافًة الزينة٬ وحمام األمريكي٬  .الشماسي
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لتاريخ الصحفي 21/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بـعنوان المائي االستزراع مع"جازادكو"قطاع تفاهم مذكرة بينهما3يوقع االندماج لدراسة شركات

الخبر الخبرالخميس-16/01/2020-21/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصدالعددالكاتب 1تكرار

بـ المائي االستزراع مع"جازادكو"قطاع تفاهم مذكرة شركات3يوقع
بينهما االندماج  لدراسة

 
 

 مال-الرياض

بتاريخ أنه والتنمية للطاقة جازان شركة ق1441-5-19أعلنت المواف 01-14هـ
لفترة2020- تفاهم مذكرة توقيع تم من6م تبدأ حتى2020-01-14أشهر 13م
من07-2020- كل بين  :م

 
جازادكو• بشركة المائي االستزراع  قطاع
تبوك• أسماك  شركة
البحار• ثروات  شركة
المائي• لالستزراع الشرق مزارع  شركة
 

اع وقط اله أع ذكورة الم ركات الش ن بي دماج ان فقة ص ة دراس ى عل ذكرة الم ص وتن
اري اعتب ان كي تأسيس خالل من ة والتنمي ة للطاق ازان ج شركة في المائي االستزراع

محدودة[واحد مسؤولية ذات مائة]شركة خمس غ يبل مال وبرأس الرياض مدينة مقرها
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بناًء).س.ر500.000(ألفلایر الرأسمالية الحصص توزيع معيار يكون أن على
ة والتنمي ة للطاق ازان ج شركة حصة ل وتمث ة٬ ملموس أصول ن م طرف كل يقدمه ما

45.% 
 

اه والمي ة البيئ وزارة قبل من واالهتمام الدعم كامل ينال الجديد الكيان أن بالذكر الجدير
ثروة ال اع قط ر لتطوي ة الوطني تراتيجية االس ق لتحقي ة المبذول ود الجه ضمن والزراعة
ة رؤي تهدفات مس ق ولتحقي تدام المس وي والتنم ادي االقتص دوره ز وتعزي مكية الس

ج2030 النات ع رف ي ف اهم تس ادية اقتص ات كيان كيل وتش ذائي الغ األمن ب ة المتعلق
عالمًيا والمنافسة  .المحلي
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لتاريخ الصحفي 21/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عملعنوان ورشة إقامة سعود آل فيصل بنت عبير األميرة سمو من والمجتمع“بتوجيه ”البيئة

الخبر الخبرالخميس-16/01/2020-21/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

ورشة إقامة سعود آل فيصل بنت عبير األميرة سمو من بتوجيه
والمجتمع“عمل  ”البيئة

 

السلمان–متابعات  :عبدالعزيز
اء مس ده عق م ت صحفي ٍر مؤتم في االجتماعية للمسؤولية الشرقية المنطقة مجلس أعلن
ر عبي يرة األم السمو صاحبة األمناء مجلس رئيسة من وبتوجيهات أنه ٬ األربعاء أمس
ة وجامع والزراعة اه المي ة البيئ وزارة ع م اون وبالتع سعود ال ي ترك ن ب فيصل بنت

وان بعن عمل لورشة اقامته عن فيصل بن عبدالرحمن ع“االمام والمجتم ة ك”البيئ وذل
المجلس اعدها الذي االجتماعية المسؤولية واقع لدراسة  ترجمة

ة المملك ة رؤي ق يواف ا بم رة المعاص ة البيئي ايا القض بي لت ه من عياً داف????س وأه
المستدامة  .التنمية
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أ االجتماعية للمسؤولية الشرقية المنطقة لمجلس العام األمين الشمري.صرحت وة لول
اركة بمش ة المنطق ي ف ة البيئ ات احتياج ى عل الضوء تسليط إلى تهدف العمل ورشة أن

البيئيين والباحثيين المختصة  .الجهات
 

ة رؤي ق لتحقي زه تعزي ى عل رص نح ني وط غف ش ة بالبيئ ام االهتم أن افت وأض
المستدامة????السعودية التنمية دعم في  .والمساهمة

 

بة نس ل تقلي ى عل فيصل ت بن ير عب يرة االم اء األمن س مجل رئيسة حرص أن دت وأك
ا علين م حت ة البيئ ا وأهمه ة االجتماعي المسؤولية ع واق دراسة ي ف واردة ال االحتياجات

واستدامة أثر ذات بيئية برامج لحزمة نواة تكون أن نطمح التي للورشة  .االعداد
 

ن م ع يرف ة للورش داد االع ي ف والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة اركة مش أن ت واختتم
المرجوة األهداف تحقيق  .سقف
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الخبر تفاصيل

الخبر مكافحة5تنظم"البيئة"عنوان مجال في الشركات لتدريب عمل النخيل"ورش "سوسة

الخبر الخبرالخميس-16/01/2020-21/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 11تكرار

الشركات5تنظم"البيئة" لتدريب عمل ورش
مكافحة مجال النخيل"في  "سوسة

 

 واس-الرياض
ي ف ة تدريبي ل عم ورش الث ث والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة تنظم

ن م ترة الف في والقصيم٬ والشرقية٬ الرياض٬ 29حتى26مناطق
اير ة2020ين المرحل من ض ك وذل وزارة٬ ال روع ف رات مق ي ف م

اع القط ات ومؤسس ركات ش دريب وت ل تأهي امج برن ن م ى األول
م لتقدي ة الزراعي ة التعاوني ات والجمعي زارعين الم ار وكب اص الخ

الحمراء النخيل لسوسة الميدانية المكافحة أعمال  .خدمات
 

في عمل ورشتي تنظيم تشمل الثانية المرحلة أن الوزارة٬ وأوضحت
من الفترة في والجوف المنورة المدينة ر5وحتى2منطقتي فبراي
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ات2020 والمؤسس ركات الش ة داعي وزارة٬ ال روع ف ار مق ي ف م٬
رابط ال ى إل دخول ال بر ع ورش ال ور لحض جيل للتس زارعين :والم

https://bit.ly/37Xq0DF. 
 

ة٬ مؤهل شركات العتماد تمهيداً تأتي العمل ورش إطالق أن وبينت٬
ل تحم ي ف زارع الم أصحاب مشاركة ة آلي ق تطبي ة مرحل ي ف دء للب

الوزارة مع المكافحة  .تكاليف
 

والمؤسسات الشركات يستهدف دريبي الت امج البرن أن إلى وأشارت
ى عل تمل ويش زارعين٬ الم ار وكب ة الزراعي ات والجمعي ة المحلي
ل النخي سوسة بحشرة ف التعري اول ويتن والنظري٬ ي العمل ب الجان
اة٬ الحي ودورة ار٬ واالنتش ادية٬ االقتص ة األهمي ث حي ن م راء الحم
ر المبك والكشف اإلصابة٬ لحدوث بة المناس والظروف والخطورة٬
ات والممارس ة الوقائي راءات واإلج ابة٬ لإلص يزة المم راض واألع
ة الكيميائي ة العالجي راءات واإلج ة٬ للوقاي ليمة الس ة الزراعي
والخطة ة المتكامل االدارة امج برن إجراءات ل دلي ق وف ة والميكانيكي
اص الخ ا ومكافحته راء الحم ل النخي ة سوس ن م ه للوقاي ة التنفيذي

اإللكتروني البالغات نظام إلى إضافة  ".بلغ"بالوزارة٬

 
ركات الش ي ف ة المطلوب فات والمواص روط الش أن وزارة ال دت وأك
ة المكافح ال وأعم دمات خ ديم لتق ا اعتماده يتم س تي ال ات والمؤسس
ي فن ادر ك لديها يكون أن في تتمثل الحمراء٬ النخيل لسوسة الميدانية

ون(متخصص زراعي ون وفني احثون٬ وب يفضل)مهندسون٬ ا كم ٬
عن ل تق ال ة الزراعي الخدمات تقديم مجال في الخبرة لديها يكون أن

ا5 ولديه راء٬ الحم النخيل سوسة مكافحة مجال في وخبرة سنوات٬
ة األولوي تعطى أن على المملكة من مختلفة مناطق في فرع من أكثر

الزراعية الخدمات لتقديم ترخيص على الحاصلة  .للشركات
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لتاريخ الصحفي 21/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان على المحافظة أهمية يؤكد الترفيهي ضباء بمهرجان البيئي الركن

الخبر الخبرالخميس-16/01/2020-21/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

على المحافظة أهمية يؤكد الترفيهي ضباء بمهرجان البيئي الركن
 البيئة

 

 واس-تبوك
ضباء فرسان رابطة ع م اون بالتع بضباء والزراعة والمياة البيئة وزارة فرع يشارك

وان بعن والتسويقي ي الترفيه ة المحافظ مهرجان ي ف ة ير"البيئي غ باء ض ع ن"ربي م
ة عملي ي ف راكهم إش ى إل افة إض ٬ ة مجاني تالت ش زوار لل دم يق وي توع ن رك الل خ
تهم تي ال ات والمعلوم ادات اإلرش ديم تق ذلك وك ال٬ األطف ًا خصوص ات النبات استزراع

البيئي إدراكه من وتنمي  .الزائر
 

ى إل دف يه ركن ال أن دي العاي ويلم س ن ب سالمة ضباء فرسان رابطة رئيس وأوضح
ع م لية تواص ذة ناف اد إيج ي ف ان المهرج دور ب يدَا مش ٬ ئي البي ي الوع وم مفه ز تعزي
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والمحافظات المدن مختلف من وزائريها ضباء ألهالي المحلي  .المجتمع
 

د العدي تتضمن التي فعالياته يواصل والتسويقي الترفيهي ضباء ربيع مهرجان أن يذكر
ل الطف مسرح مثل كافة٬ المجتمع أطياف تستهدف التي المتنوعة والبرامج األنشطة من

ة والهوائي ة واإللكتروني ة الكهربائي اب واأللع الفنون التسوق,وفرق ة خيم ى إل إضافة
المتنوعة المنتجات من العديد تعرض  .التي
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لتاريخ الصحفي 21/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منتجاتعنوان في مبيدات بقايا بالشرقية35ال مزرعة

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-21/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17016العددالكاتب 1تكرار

منتجات في مبيدات بقايا بالشرقية35ال  مزرعة

 

المزارع إحدى من العينات  )اليوم(سحب

 
بوبشيت  الدمام-بيان

رقية الش ة بالمنطق زراعة والـ والمياه البيئة وزارة فرع زارع35زار م ن م ة مزرع
ها وإرسالـ تسويق٬ لـلـ دة المع الـزراعية المنتجات من عشوائًيا العينات لسحب المنطقة؛
ق طري عن ة٬ الزراعي المبيدات متبقيات نسبة عن الكيميائي للكشف المخبري؛ للفحص

رصد يتم ولم بالمزارع٬ المنتشرة الزراعية التفتيشية المزارعالفرق ضد مخالفة  .أي
 

م الـشرقية بالمنطقة والـزراعة والمياه الـبيئة وزارة فرع عام مدير نائب مبارك.وبيّن
واردة ال الزراعية المنتجات سالمة على الـوزارة حرص من تأتي الحملة أن الـعريدي٬
ا مطابقته مدى من والـتأكد وفحصها المملـكة٬ مناطق جميع في المركزية٬ األسواق إلى
ى عل ان باإلنس تضر ال تي ال دات المبي ات متبقي ن م وها وخلـ سعودية٬ الـ مواصفات لـلـ
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ي ف يمات والـتعلـ نظام الـ حسب الـعينة صاحب مخالفة يتم أنه إلـى مشيرا البعيد٬ المدى
د يوج ث حي دوليا٬ به المسموح الحد من أعلـى مبيدات متبقيات نسبة وجود ثبوت حالـة

من كل350أكثر ولـ برات٬ المخت ي ف عنها الـكشف يتم الـزراعية المبيدات من نوعا
باإلضافة آخر٬ إلـى مبيد من يختلـف بها٬ مسموح أعلـى وحد خاصة٬ تحريم فترة نوع

مخالفة وجدت إن المحصول إتالف  .إلـى
 

ات المنتج ي ف دات المبي ات متبقي ن ع دوري الـ ف الكش تمرارية اس عريدي الـ د وأك
سالمتها ن م تأكد والـ زراعية٬ الـ ات المنتج مراقبة استمرار علـى حث كما الـزراعية٬
صحة دد ته تي ال دات المبي ن م ات متبقي ة أي ى علـ ا احتوائه وعدم الـغذائي٬ لـالستخدام

 .اإلنسان
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لتاريخ الصحفي 21/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جازان»فهود«ضبطعنوان في الفطرية«و..مهربة تعلق»الحياة

الخبر الخبرالخميس-16/01/2020-21/05/1441تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

جازان»فهود«ضبط في الحياة«و..مهربة
 تعلق»الفطرية

 

التحرير–متابعات  :فريق
عدد ضبط عن الثالثاء٬ اليوم الفطرية٬ للحياة السعودية الهيئة أعلنت

جازان بمنطقة المتسللين أحد بحوزة المهربة الفهود  .من
 

ة منطق شرطة مع ا تعاونه إطار ي ف إنه لها٬ بيان في الهيئة٬ وقالت
ز مراك د أح دى ل ود الفه ن م دد ع ود بوج ا بالغ ت تلق د فق ازان ج
ة محاول د عن للين المتس د أح وزة بح بطها ض م ت ة٬ بالمنطق رطة الش
تيراد اس ع بمن ي القاض ر لألم ة مخالف ي ف ة٬ المملك ى إل ا تهريبه
ددة المه ات بالكائن ار االتج ام لنظ ة مخالف ذلك وك ات٬ المفترس

ومنتجاتها  .باالنقراض
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ا كم الضبطية٬ واستالم الغ الب باشرت أنها الفطرية الحياة وأضافت
ة الهيئ ود ت ا كم ك٬ ذل ال حي ة النظامي راءات اإلج ة الهيئ تكمل ستس
أو ة المفترس ات الحيوان ات والمؤسس راد األف تيراد اس أن ب ه التنوي

النظام عليها ويعاقب والتعليمات لألنظمة مخالفًا يعد  .”اقتناءها
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لتاريخ الصحفي 21/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية"عنوان صيد"الحياة الليث"الوبر"عن المخالفين:بجبال عن أبلغوا

الخبر الخبرالخميس-16/01/2020-21/05/1441تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الفطرية" صيد"الحياة الليث"الوبر"عن المخالفين:بجبال عن  أبلغوا

لـ"الفالح" مع"سبق"يؤكد بالتنسيق النظام تطبق الهيئة أن
الداخلية  وزارة

 

البجالي المكرمة-عبدالرزاق  مكة

الح٬ الف راهيم إب ن ب در بن ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ م باس الرسمي المتحدث قال
صيد ر"بخصوص ات"الوب الحيوان صيد نظام ق تطبي ى تتول ة الهيئ إن ث اللي ال بجب

الداخلية وزارة مع بالتنسيق البرية  .والطيور
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لـ بق"وأضاف ي":س ف الصيد ع ومن راخيص٬ ت دون الصيد ع من ى عل النظام ينص
الصيد فيها يحظر التي األماكن أو  .األوقات

 

وزارة":الفالح"وتابع هي ام النظ ه علي نص ا م ق وف المخالفين بضبط المعنية الجهة
والتعليمات لألنظمة مخالف صيد عمليات وجود حال وفي  .الداخلية٬

 

المعنية:وأردف الجهة إلى ببالغ مباشرة التوجه األمر هذا عن يعلم من كل على يجب
السعودية ة الهيئ الغ إب أو الفين المخ ال حي ة النظامي اإلجراءات التخاذ الداخلية بوزارة
وزارة ب ة المعني ة الجه ع م يق بالتنس وم لتق ذلك ب الخاصة ائل الوس بر ع الفطرية للحياة

والتجاوزات المخالفات هذه إليقاف  .الداخلية
 

اً:وتابع الفت الليث٬ جبال في التي الفطرية والكائنات الوبر صيد على ينطبق األمر هذا
ق بعم احلي الس الشريط ة بمراقب حالياً تقوم الفطرية للحياة السعودية الهيئة أن 20إلى

ك وذل اجرة المه ور الطي صيد ع لمن ة المكرم ة مك ة منطق سواحل طول على كيلومترا
المنطقة إمارة مع  .بالتنسيق

 

ران٬ الوب واع أن من بالعديد تمتاز الليث٬ محافظة شرقي الواقعة الجبال أن بالذكر جدير
ي ف الفين المخ ن م دد ع يمارسه الذي الجائر الصيد أن إال الصخري٬ الوبر أهمها ومن
ات الجه دخل تت م ل ا م وع الن ذا ه انقراض ب بئ ين ة الرقاب اب غي ل ظ ي ف ال الجب ك تل

وتنظيميه الصيد لوقف  .المختصة
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لتاريخ الصحفي 21/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجائرعنوان الصيد عقوبتا والمصادرة الغرامة

الخبر الخبرالخميس-16/01/2020-21/05/1441تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد7048العددالكاتب 1تكرار

الجائر الصيد عقوبتا والمصادرة  الغرامة
 

 
 

محرق:جدة  مروج
ة جامع ي ف دريس الت ة هيئ وعضو ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ي ف ار المستش د أك

لـ شبراق د محم دكتور ال ائف وطن«الط دة»ال م ذ من الغزالن يد ص ع يمن ام النظ أن ٬
ن أماك ن م واختفائها الحيوانات هذه انقراض أسباب أهم أحد أن المعروف ومن طويلة٬

الجائر الصيد هو  .انتشارها
 

كل بة بمحاس الغزالن٬ يصطاد شخص حول المتداول المقطع على ردا شبراق وطالب
الجائر الصيد بعمليات يقومون  .من

 

24



األعداد  قلة

وان الحي صيد إن ف باالنقراض ومهددا قليال الحيوانات عدد كان كلما أنه شبراق أوضح
فنجد ا نوعه حسب ددة مح ات أوق ي ف ير تس ادة ع الغزالن ف أثير٬ ت ه ل يكون س الواحد
وبعض تزاوج٬ ال ة عملي م تت ي ك اكن أم ي ف ون يلتق م ث وحدهم والذكور وحدهم اإلناث

مثل ريم«الغزالن ي»ال ف زالن الغ دد ع أن مضيفا يرة٬ كب ان قطع ة هيئ ى عل ع تتجم
ن م ديما ق وب الجن في وكانوا الماضي٬ القرن خمسينيات في كان عما كثيرا قل المملكة
الحيوانات بقتل يقوم من كل أن شبراق وأكد أغنامهم٬ عن بإبعادها يقوموا الغزالن كثرة
إال شيئا خلق ما هللا وأن والقوانين٬ األنظمة حسب المحاسبة فقط وليس هللا عند محاسب

الممارسات هذه من الحد في المجتمع أفراد بين مشتركة والمسؤولية  .لحكمة٬
 

الغزالن  أماكن

فرسان رة جزي في بالمملكة الموجودة بأنواعها الغزالن تواجد أماكن أن شبراق أوضح
ات المحمي ذلك ك السروات٬ ال جب ن م ا إليه الوصول صعب المحدودة المناطق وبعض
األنواع٬ هذه إطالق إعادة في جبارة بجهود الفطرية للحياة السعودية الهيئة قامت والتي
ا والمه ريم ال زال غ ا به د يتواج تي ال ارض مع ني ب روق ع ة محمي ال المث بيل س ى عل
أقصى اع بإيق توعدت ة الفطري اة للحي السعودية الهيئة أن إلى مشيرا واألدمي٬ العربي

صحته تبينت حال في الفعل بهذا قام لمن  .العقوبات
 

والقوانين  األنظمة

د ألح يجوز ال ه أن ى عل ة البري ور والطي ات الحيوان صيد نظام من الثانية المادة تنص
دده تح ا لم ا وفق تفوضه ن م أو ة الهيئ ن م رخيص ت على الحصول دون الصيد مباشرة
ال شخصي الترخيص أن على النظام نفس من الثالثة المادة نصت كما التنفيذية٬ الالئحة

صاحبه لغير عنه التنازل  .يجوز
 

ويجوز مالية٬ غرامات تتضمن فإنها النظام نفس من السادسة للمادة وفقا العقوبات وعن
طيادها٬ اص م ت تي ال ور والطي ات الحيوان ذلك وك واآلالت٬ واألدوات لحة األس بط ض

المخالفة ثبوت حال في مصادرتها  .ويجوز
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