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لتاريخ الصحفي 16/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سياحياً)سيسد(متنزهعنوان وتأهيله

الخبر الخبرالخميس-06/08/2020-16/12/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الزهرانيالكاتب خضران الرصد23215العددعلي 1تكرار

سياحياً)سيسد(متنزه  وتأهيله
 
 
 
 
 
 

القرني خضران  علي

الخميس ليوم الجريدة٬ هذه من األخيرة الصفحة على المنشور اإلخباري التقرير قرأت
نزه25/11/1441 مت ن ع د(هـ ة)سيس التاريخي ه ومكانت ائف٬ بالط ياحي الس

زوار ال ام أم راً مؤخ ح افتت ذي وال ا٬ عليه وي يحت تي ال يزات والمم ياحية والس
محددة أوقات وفي يومي بشكل  .الخ..والمصطافين

 

ل الجمي مصيفنا يكتنزه بما الملمين الطائف أبناء من أماكن–الطائف–وكواحد ن م
متنزه فإن سياحية٬ ومنتجعات وآثارية ي)سيسد(تاريخية ف بر يعت بالطائف٬ ياحي الس

ترة ف خالل ون والمواطن والمصطافون والزوار السياح يقصدها التي المتنزهات طليعة
عام٬ كل من عام(الصيف افتتح محمية1420وقد وهو الطائف٬ مدينة شرق ويقع هـ

ع والينابي راء الخض احات والمس ة الكثيف جار باألش وة المكس ال بالجب ة محاط ة طبيعي
 ).الطبيعية

 

ذه ه اكتسب د وق سيسد ووادي رج٬ الع وادي ك المشهورة٬ ة األودي ن م د بالعدي ويلتقي
الصحابي)سيسد(التسمية يده ش ذي ال هير الش د سيس بسد ي(الرتباطه أب ن ب ة معاوي
فيان ه)س ب ة بالعناي ة المعني ات الجه ن م ى يحظ ذي وال الدي٬ المي ابع الس رن الق ي ف

باستمرار  .وترميمه
 

ات المتنزه ن م د بالعدي ظ يكت األول٬ ة المملك يف مص ائف الط أن رف يع ل والك
المدينة داخل هو ما منها السياحية٬ الردف(والمنتجعات دهللا)كمنتزه عب الملك وحديقة
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ع٬ األرب ة المدين جهات من الممتدة والطرقات والشفا٬ الهدا في هو ما ومنها هللا٬ يرحمه
عن اآلخر والبعض ة األمان طريق عن سياحيا٬ً والمنتجعات المتنزهات هذه أُهلت وقد

االستثمار  .طريق
 

متنزه أن من)سيسد(وحيث ه لقرب ائف بالط ة الهام ياحية الس اكن األم ة طليع ي ف يعد
لشموله ياحة والس لالصطياف اداً مرت منه تجعل التي الطبيعية المقومات وتوفر المدينة
ري األث د للس ه ومجاورت ة الطبيع ال وجم رة والخض ابيع والين ة الكثيف جار األش ى عل

به)سيسد(المشهور اسمه ارتبط  .الذي
 

الطرق ن م د العدي ن بي ووقوعه جاذبة٬ مواقع من يكتنزه لما المنتزه هذا موقع ولجمال
ام اهتم ن م اً وانطالق ة٬ العام المصلحة من أرى فإنني األربع٬ جهاته من للطائف اآلتية

هللا–الدولة ة٬–أيدها المملك دن م مستوى ى عل ياحة والس االصطياف أماكن بتأهيل
بها المنوطة الرسالة واصطياف(لتأدية وسياحة يلي)اقتصادياً  :ما

 

تخطيطه–1 اد يع ث بحي األخرى٬ ات المتنزه ن م يره كغ ياحياً س المتنزه هذا تأهيل
واالصطياف السياحة مجال في عليها المتعارف السياحية المتطلبات  .وفق

 

األماكن–2 في ويجري جرى ما وفق فيه االستثمار في الراغبين للمواطنين السماح
للدولة اقتصادية مصلحة من ذلك في لما المدينة٬ من  .األخرى

 

أن–3 دون ام٬ الع دار م ى عل ه إلي والمصطافين زوار وال ياح الس تقبال اس ون يك أن
األخرى والمنتجعات بالمتنزهات أسوة المدينة من لقربه معية٬ بفترة  .يحدد

 

ر–4 وغي وسدود ة أودي من المتنزه هذا في الموجودة األثرية األماكن على الحرص
والصيانة بالمراقبة وتعهدها وآثاره٬ الطائف بتاريخ صلة له مما  .ذلك

 
التوفيق٬٬  وبا

 
Ali.kodran7007@gmail.com 
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الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان أكثر ينفذ واألضاحي الهدي من لإلفادة المملكة احترازية50مشروع إجراءات وفق العام هذا حج في األغنام من رأس ألف

الخبر الخبرالخميس-06/08/2020-16/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

من أكثر ينفذ واألضاحي الهدي من لإلفادة المملكة 50مشروع
احترازية إجراءات وفق العام هذا حج في األغنام من رأس  ألف

 

 واس-جدة
واالضاحي الهدي من لإلفادة المملكة مشروع ق"50110"نفذ وف ام األغن ن م رأس

الل خ غيل التّش ترة ف وال ط املين للع ددة مش حية ص تراطات واش ة احترازي راءات إج
خالل الحرام هللا ت بي اج حج نسك ال أعم ة كاف ذ تنفي م ت ث حي ٬ ام الع ذا ه حج موسم
ن م للمشروع ة اإللكتروني المنّصة بر ع استقبالها تم التي للطلبات وفقاً الشّرعي الوقت

العالم أنحاء  .جميع
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٬ تثنائي االس ام الع ذا ه ج ح موسم الل خ غيلية التش ه خطت من ض روع المش أنهى ا كم
خضعت د وق ٬ المشروع ع م دين المتعاق التّسويق الء وك من استقبالها تم التي الطلبات
ا نقله ل قب تيراد االس بلدان في البيطرّية المحاجر في البيطري للفحص النّسك أنعام كافة

اإلسالمي جدة ميناء  .الى

في ين المختص ل قب ن م اً ومخبري اً ظاهري ام األنع الكشف المشروع ة خط شملت ا كم
ة بمك ة الرئيس المجازر ى إل ا نقله ل قب دة ج اء مين ي ف والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة
أجزاء ى عل البيطري والفحص ٬ الّشرعي الكشف مراحل استكمال مجّدداً ليتم المكرمة

التّشغيل عمليات أثناء  .الذبيحة

دي اله ن م ادة اإلف ة لجن س رئي ة للتّنمي اإلسالمي ك البن ة مجموع س رئي الي مع وأعلن
ة المملك مشروع ال أعم من اء االنته ن ع حجار د محم ن ب در بن دكتور ال احي واالض
ا كورون اء وب لظرف الحج ة رمزي رغم ام الع ذا ه لحج واألضاحي الهدي من لإلفادة
دي اله ى عل ات الطلب تقبال الس ة خط روع المش وضع ط وس ٬ الم الع ي ف ر انتش ذي ال

 .واألضاحي

٬ المشروع ال أعم اح انج في ساهمت التي الحكومية األجهزة مع الوثيق الّتعاون وثمّن
ة ومتابع ة بمراقب ة المكلف واألضاحي دي اله ن م ادة اإلف ة لجن أعضاء جهود على مثنياً

العالقة ذات الحكومية الجهات مختلف من المشروع  .أعمال

راء:وقال فق على الهدي لحوم من كمية توزيع تم التّشريق وأيام ٬ العيد يوم خالل إنه
ه في ر تتوف ع للتوزي د مع برنامج وفق المكرمة بمكة الخيرية الجمعيات خالل من الحرم

المتبعة االحترازية  .اإلجراءات
 

دي اله ن م ادة اإلف ة لجن س رئي ة للتّنمي اإلسالمي البنك مجموعة رئيس معالي وأضاف
ام ع ي ف أنشئ ذي ال المشروع أن ة1983واألضاحي المماثل اريع المش بر أك بر يعت م

ن م محدود ير غ دعم ب يحظى ربحي ير غ خيري مشروع وهو ٬ العالم مستوى على
ن ع ة نياب ة والعقيق دقة والص احي واألض ة والفدي دي اله ك نس أداء ب وم ويق ٬ ة المملك
إدارة ة مهم ة للتنمي اإلسالمي ك البن ى يتول حيث ٬ المسلمين من يرغب ومن ٬ الحجاج

إنشائه منذ العمالق التّقني المشروع  .هذا

األَْنَعام عدد وصل فقد واألضاحي الهدي على الطلب ازداد الحجاج تزايد ومع أنه وأفاد
الماضي العام حج ع1440في وتوزي بتنفيذها المشروع وقام ٬ رأس مليون من أكثر ه

لمين المس ن م تحقين المس ى إل وتوزيعها نقلها إلى باإلضافة ٬ الحرم فقراء على لحومها
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االسالمي العالم أرجاء  .في

نسكهم أداء الحجاج على التيسير أبرزها متتالية نجاحات حصد المشروع أن إلى وأشار
دي اله وم لح ال ايص مان وض ٬ ة المقدس اعر المش ة بيئ ى عل اظ والحف هولة وس ر بيس
ق وتحقي المي اإلس الم الع ي ف اجين والمحت ٬ رم الح راء فق ن م تحقيها لمس احي واإلض

الذبيحة مكونات كامل من  .االستفادة

وتطوير توسعة بصدد المملكة أن للتّنمية اإلسالمي البنك مجموعة رئيس معالي وكشف
دمات خ ن م تفادة لالس دة المتزاي ات الطلب ة لمقابل دة جدي ات تقني ال وادخ روع المش
ن م ٬ ام الع طوال والعقيقة والفدو ٬ الّصدقات طلبات تلقي في استمراريته مع المشروع

للمشروع اإللكترونية المنصة  .www.adahi.orgخالل
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الخبر تفاصيل

الخبر واالحترازاتعنوان بالبواكير مشواره يبدأ بريدة تمور موسم

الخبر الخبرالخميس-06/08/2020-16/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

واالحترازات بالبواكير مشواره يبدأ بريدة تمور  موسم

 

 واس-بريدة
ة االنطالق ة معلن ور التم ج لمنت راء والش ع البي ة حرك وم٬ الي دة ببري التمور مدينة بدأت

لعام التمور لموسم واع1441الفعلية أن ير ببواك ة المحمل ات المركب ات مئ دخول ب هـ٬
المملكة مستوى على التمور وتجار المتسوقين من العديد وزيارة  .التمور

 
ات عملي ي ف اعالً تف ور للتم دة بري ان مهرج ة بداي ع وم والمزاد التسويق ساحة وشهدت
اقتصادياً داً بع ل يمث الذي التمور موسم حصاد لرحلة جديدة ببداية مؤذنة والشراء البيع
ا تجعله يزات م ن م ة المملك ه ب تتصف ا بم والمحلي الوطني النطاق على غذائياً وعمقاً
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العالم مستوى على النخيل قطاع في واالقتصادي الغذائي المشهد  .تتصدر
 

اللجان ع جمي أن دان٬ النقي د خال دكتور ال ور للتم بريدة لمهرجان التنفيذي الرئيس وبين
ور للتم دة بري ان مهرج ي ف ة ق41العامل وف وقين المتس تقبال اس ى عل ت عمل

راءات اإلج ق تطبي رورة ض ى عل دد تش تي ال ة والتثقيفي ة التنظيمي اتها اختصاص
د بالتباع ة والمتمثل ا كورون ة جائح ة لمواجه ًا نظام رة المق حية الص ترازات واالح
ل تكف التي اإلجراءات وباقي اليدين وتعقيم المصافحة وعدم الكمامة وارتداء االجتماعي

الفيروس انتشار من  .الحد
 

كميات توفر في التصاعدي خطه رسم في بدأ بريدة تمور مهرجان أن النقيدان وأضاف
حى األض د عي ازة إج اء انقض د بع تهلكين المس د تواف ى إل افة باإلض ا بأنواعه ور التم
ك ذل اس وانعك ة الحالي ب والطل العرض ة كمي بين التوافق إيجابية إلى مشيراً المبارك٬

للجميع ومناسبتها األسعار استقرار  .على
 

اندة المس ة الحكومي ات الجه اتف بتك ور للتم دة بري ان لمهرج ذي التنفي رئيس ال اد وأش
المنشودة األهداف ليحقق صورة أبهى في المهرجان  .إلظهار
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الخبر تفاصيل

الخبر بـ:عسيرعنوان الثاني الموسمية والفواكه العنب مهرجان »الماوين«انطالق

الخبر الخبرالخميس-06/08/2020-16/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

بـ:عسير الثاني الموسمية والفواكه العنب مهرجان  »الماوين«انطالق

 
 

مريّح آل  @Abowajan)أبها(خالد
اني٬ الث مية الموس ه والفواك ب العن ان مهرج الق انط ر بللحم ي ف اوين الم ز مرك هد ش
وزارة رع ف ام ع دير وم ع٬ زمي ن ب ناصر اعد المس عسير منطقة إمارة وكيل بحضور
ن الماوي ز مرك س ورئي ني٬ الويم دهللا عب دس المهن ير عس ي ف والزراعة اه والمي البيئة

الحكومية اإلدارات مديري من وعدد حسين٬ أبو  .محمد
 

ارب يق ا م ى عل واحتوى الشعبية٬ الساحة في أقيم الذي المهرجان على الحضور وجال
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من100من أكثر عرض فيها تم بيع٬ ان560نقطة والرم والخوخ ب العن من سلة
البلدي٬ والتفاح والكمثرى والزراعةوالتين والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير قام فيما

عددهم بلغ والذي المهرجان في المشاركين المزارعين  .مزارع102بتكريم
 

ة الزراعي ات المهرجان ن م جملة ضمن يأتي والفواكه العنب مهرجان إن الويمني وقال
ا فيم ة٬ المنطق ي ف واالقتصادي الزراعي الحراك ليعزز عسير٬ منطقة بها تشتهر التي
والخضراوات ة الفاكه لزراعة خصبة بيئة له المجاورة والمناطق الماوين مركز يُعتبر
ة خدم ي ف ان المهرج ذا ه هم يس ا بينم ة٬ المختلف ة الزراعي يلها بمحاص تهر تش تي وال
مهم سياحي جذب عامل كونها أو للشباب٬ عمل فرص توفير حيث من سواء  .المنطقة
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الخبر تفاصيل

الخبر لـ»أرامكو«عنوان متنزه أول وتنجز شتلة مليوني »المانجروف«تزرع

الخبر الخبرالخميس-06/08/2020-16/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17219العددالكاتب 1تكرار

لـ»أرامكو« متنزه أول وتنجز شتلة مليوني  »المانجروف«تزرع

 

االستزراع عملية في كبيرة  )اليوم(مجهودات

المسري  الدمام-أحمد

شركة وزرعت»أرامكو«تبذل انجروف٬ الم أشجار تزراع اس ي ف كبيرة مجهودات ٬
ن م ى األول بر ُتعت رم٬ الق ألشجار ة بيئي ة وحديق متنزًها وتنشئ العام٬ هذا شتلة مليوني

ة نهاي ا منه اء االنته رر تق ذي ال اروت٬ ت ج بخلي ة المملك ي ف ا م2020نوعه ويض م٬
رًا مم يضم ة٬ للتوعي زا ومرك انجروف٬ الم جار بأش ة المهتم اث لألبح محطة نزه المت

للمانجروف ومشتًال األشجار٬ بين  .خشبًيا
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فضائية  صورة
 

ي ف ركة الش ير وخب عودية الس و أرامك ركة بش ة البيئ ة لحماي ئي البي اري االستش د وأك
اء أثن م٬ قاس ي عل ر األحم والبحر ي العرب ج الخلي ي ف رم الق أشجار تزراع اس امج برن

االفتراضي ائي«الملتقى أحي وع وتن ئي بي راء ث انجروف»المانجروف الم أشجار أن ٬
فضائية ورة ص اك فهن دروس٬ الم ير غ ران العم جراء تقلصت رقية الش ة المنطق ي ف

عام أخذت1973أخذت أخرى فضائية بصورة ت وقورن ة٬ المنطق زاء أج لبعض م
انجروف الم جار أش ن م ة المتبقي احة المس أن ت بيَّن ا٬ رم«الحقً ط»الق ٬%10فق

لشركة المتاخمة المناطق في تتواجد األشجار هذه  .»أرامكو«ومعظم
 

بيئية  دراسات
 

ام ع ي فف انجروف٬ الم ات بيئ حول و أرامك لشركة دة عدي وًدا جه اك هن إن م قاس وقال
ات1979 لبيئ ر ينظ ان وك ج٬ الخلي رب لغ وي الحي وع التن اب كت دار إص م ت م

عام وفي عام٬ بشكل بالتفصيل1984المانجروف القرم أشجار بيئات دراسات بدأت م
ام ع ويُعتبر والمعادن٬ للبترول فهد الملك جامعة مع الدائمة ة1993والدراسات بداي م

تزرع اس ام الع ذا ه ي فف ة٬ الزراع ا فيه م تت م ل أماكن في القرم أشجار 100استزراع
ي ف تزراع االس ان وك انجروف٬ الم ألشجار ير كب ار انتش الشتالت ذه ه عن نشأ شتلة٬

ام ع ي وف العربي٬ الخليج على علي أبو األشجار1998٬جزيرة آالف دها بع بلغت م
خالل عام5وذلك وفي فقط٬ ع2003سنوات للموق ارة زي وآخر األشجار٬ كثرت م٬

من أكثر فيها20وجد المانجروف انتشر التي المناطق٬ من  .هكتاًرا
 

وثقافة  وعي
 

ام ع ي ف ه أن ى إل ة2001وأشار الهيئ ع م اون بالتع تزراع االس ود جه اك هن ت كان م٬
آالف زراعة ا عنه ر أثم ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ ووزارة ة٬ الفطري اة للحي السعودية
ال ألعم ة متاخم ة منطق وهي تنورة٬ رأس منطقة في خاصة المانجروف٬ من األشجار

امي ع وبين ة2009و2002الشركة٬ لزراع السعودية و أرامك حمالت وجدت م٬
اظ الحف ة ثقاف ونشر الوعي لزيادة ذلك؛ في المدارس طالب بإدخال وكان القرم٬ أشجار

زراعة تمت النجاح وبعد المانجروف٬ وأشجار البيئة أشجار60على ن م تلة ش ف أل
ام ع ك وذل ورة٬ تن رأس ي ف رم ام2010الق ع ي وف تزراع2012م٬ اس م ت ٬150
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ام ع ي وف ة٬ ورحيم ورة تن رأس ي ف رم الق جار أش من تلة ش ف تكملت2017أل اس م
خالل من و2.3االستزراع٬ وأب ورة تن رأس ب خاصة رم٬ الق أشجار من شتلة مليون
العام هذا وفي و2استزراع2020علي٬ أب جزيرة في القرم أشجار من شتلة مليون

 .علي

 

العام بنهاية المتنزه إلنهاء العمل  تواصل
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لتاريخ الصحفي 16/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بجازان141عنوان العسل أنواع أشهر تنتج منحلة ألف

الخبر الخبرالخميس-06/08/2020-16/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20924العددالكاتب 1تكرار

بجازان141 العسل أنواع أشهر تنتج منحلة  ألف
 

 
 

الخردلي  جازان-يحيى
 

داد أع زادت أن د بع والشمع العسل واع أن أجود اج إنت ازان ج ة منطق ي ف النحالون بدأ
لديهم غ..المناحل بل ة المنطق ي ف ة الحديث ل النح ا خالي دد ع أن عن إحصائية وكشفت

نحو الماضي و9239العام ديث٬ الح وع الن ن م ة وع131719خلي الن ن م ة خلي
نحو المناحل عدد إجمالي ليبلغ منحلة141البلدي٬  .ألف
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الين بالنح ام باالهتم ة الزراع وزارة الين النح ن م دد ع ب طال ذي ال ت الوق ال..وفي ق
واضحا دأ ب ازان ج ي ف المناحل دد ع إن ازان ج منطقة في النحالين جمعية من مصدر
ة منطق ي ف الزراعة لشؤون العامة للمديرية الرسمية اإلحصاءات عنه كشفت مما أكثر

أخيرا  .جازان
 

الم كالس مه موس دأ ب ذ من ل العس واع أن ن م دد ع اج بإنت دأوا ب الين النح أن ى إل ار وأش
والسالم السدر عسل مثل العسل من أنواع عدة يمتلكون النحالين أن إلى مشيرا والسمر

والمراعي والطلح  .والضهي
 

الحزيمي حسن الشيخ المنطقة في النحالين خبير قال جهته النحل:من واع أن ع جمي إن
ار٬ األزه ن م ه يتناول ذي ال ذاء الغ وع بتن إال ه لون أو طعمه يتغير ال واحدا عسال يفرز
ن م تفاد اليس ه ولكن زم٬ الق الصومالي يسمى النحل أنواع من نوعا هناك أن إلى مشيرا
واع أن أفضل أن ا مبين المناحل٬ صناديق ي ف ش يعي وال ه من ة بالتغذي وم يق ه ألن عسله

المملكة في النحالين جميع يفضله والذي البلدي النحل هو ى..النحل إل الحزيمي وأشار
ر تغي حسب ال والجب والسهول ان الودي ي ف الين النح داد أع ا به تزايد جازان منطقة أن

 .األجواء
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لتاريخ الصحفي 16/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مكةعنوان بمنطقة البيئة فرع عالية:مدير بدقة الحج خطة نفذنا

الخبر الخبرالخميس-06/08/2020-16/12/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3349العددالكاتب 1تكرار

مكة بمنطقة البيئة فرع عالية:مدير بدقة الحج خطة  نفذنا

 

يوسف-جدة بن  ياسر

دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م كشف
الحج م موس ي ف ة المكرم ة مك ة بمنطق وزارة ال رع ف جهود عن الغامدي هللا جار سعيد
ة حماي ى إل دف ته تي وال ا كورون جائحة ظروف ي ف ا له اإلعداد تم التي الخطة حسب
ات واآلف ة الوبائي راض األم رب تس ن م د الح الل خ ن م ة والنباتي ة الحيواني ثروة ال
واردة٬ ال ة والنباتي ة الحيواني اليات اإلرس ع جمي ى عل والكشف دود٬ الح بر ع الزراعية
ام األنع وأسواق ازر المج داخل ة والمعدي ة الوبائي األمراض انتشار من الحد أو والمنع

المقدسة العاصمة  .في
 

مكة منطقة منافذ من ماورد كل على والتدقيق الظاهري الكشف تم أنه الغامدي وأوضح
سالمتها من د للتأك اً مخبري وفحصها الالزمة العينات وسحب حية مواشي من المكرمة

من الفترة بإجمالي1441-12-12إلى-11-01في من685350هـ رأسا
ومنها651295الماشية االغنام من ة34600رأسا المملك بمشروع خاصة رأس
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فسح تم كما واألضاحي٬ الهدي من وعدد9975لإلفادة االبقار٬ من 24080راسا
د الحم و ت تكلل ة عالي ة وبدق ت وق أسرع في االسالمي جدة ميناء من االبل من راسا
أسعار وازن ت ى إل يؤدي بدوره والذي السالالت وتعدد األضاحي لتوفير ٬سعيا بالنجاح

 .السوق
 

من اكثر فسح تم من108كما مفسوحة الطازجة والفواكه الخضروات من طن آالف
ن م ا وخلوه سالمتها من التأكد بعد المكرمة مكة بمنطقة الوزارة لفرع التابعه المحاجر

ة.اآلفات المقدس العاصمة ذ بمناف ة الميداني ة البيطري ج الح رق ف إحصائية كشفت ا كم
نحو فسح من العام٬ هذا حج موسم خالل تمكنت ية231433والتي الماش ن م ا راس

عزل م وت الشروط٬ استيفاء المالحظات2921بعد بعض بسبب ية الماش ن م ا راس
عليها حمى.الصحية مرض ل نواق ة بمكافح راض األم نواقل مكافحة فرق عملت كما

ف تكلي م ت د فق ة٬ ومزدلف ة وعرف المقدسة٬ المشاعر في العمراني النطاق خارج الضنك
د وبع ل قب الحشري م والتقيي لالستكشاف ل عم ق وفري األرضي رش ال من عمل فريق
اه المي معالجة ات محط اري ومج والسدود ي المواش ائر حظ ل مث ع المواق ى عل رش ال

المستهدفة والمستنقعات  .والمزارع
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لتاريخ الصحفي 16/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر علىعنوان الحج600الكشف موسم خالل الماشية من رأس ألف

الخبر الخبرالخميس-06/08/2020-16/12/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17479العددالكاتب 1تكرار

على الحج600الكشف موسم خالل الماشية من رأس  ألف

 

 :واس-جدة

ى عل الظاهري الكشف ة المكرم مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع أنهى
من685350 د للتأك اً مخبري وفحصها ة الالزم ات العين وسحب ية الماش ن م اً رأس

خالل ة حي واٍش م من المكرمة مكة منطقة منافذ من ورد ما كل على والتدقيق سالمتها
العام هذا حج ة.موسم بمنطق ة والزراع والمياه البيئة وزارة لفرع العام المدير وأوضح

موسم خالل وزارة ال رع ف ود جه أن دي الغام هللا جار بن سعيد المهندس المكرمة مكة
ى إل دف وته ا٬ كورون جائحة ظروف ي ف لها اإلعداد تم تشغيلية خطة وفق كانت الحج
ات واآلف ة الوبائي راض األم تسرب من الحد خالل من والنباتية الحيوانية الثروة حماية

الحدود عبر  .الزراعية
 

ة الحيواني اليات اإلرس ع جمي على الكشف شملت الفرع خطة أن الغامدي المهندس وأكد
ازر المج داخل والمعدية الوبائية األمراض انتشار من الحد أو والمنع الواردة٬ والنباتية
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ى عل ت تم ف الكش ة عملي أن ى إل يراً مش ة٬ المقدس مة العاص ي ف ام األنع واق وأس
منها651295 األغنام٬ من ادة34600رأًسا لإلف ة المملك بمشروع خاصة رأس

واألضاحي الهدي فُسح.من أنه و9975وأضاف األبقار٬ من ا24080رأسا رأس
ر لتوف عياً س بالنجاح٬ تكللت عالية وبدقة وقت بأسرع اإلسالمي جدة ميناء من اإلبل من

السوق أسعار توازن إلى يؤدي بدوره الذي السالالت وتعدد  .األضاحي
 

ن م ثر أك ح فس ى إل رع للف ام الع دير الم ار راوات108وأش الخض ن م ن ط آالف
مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة لفرع التابعة المحاجر من الطازجة والفواكه

اآلفات من وخلوها سالمتها من التأكد بعد  .المكرمة
 

ارج خ الضنك ى حم مرض ل نواق ة بمكافح راض األم ل نواق مكافحة فرق عملت كما
ن م ل عم ق فري ف كُلّ ث حي ة٬ ومزدلف ة وعرف المقدسة اعر المش ي ف العمراني النطاق
ى عل ده وبع رش ال ل قب ري الحش م والتقيي اف لالستكش ل عم ق وفري األرضي٬ رش ال

مثل زارع٬:المواقع والم اه٬ المي معالجة محطات ومجاري والسدود٬ المواشي٬ حظائر
المستهدفة  .والمستنقعات
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لتاريخ الصحفي 16/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األوروبيعنوان االتحاد ينفق المناخي؟%30هل التغير مواجهة في ميزانيته من

الخبر الخبرالخميس-06/08/2020-16/12/1441تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

األوروبي االتحاد ينفق التغير%30هل مواجهة في ميزانيته من
 المناخي؟

 

 

البيئية األهداف أموال إنفاق في العلمي الدليل إلى اليورو منطقة  .تفتقد
الرياض"االقتصادية"  من

المفوضية ة لرئاس ومرشحة ا ألماني دفاع ل رة وزي ن الي ر دي فون أورزوال كانت عندما
ة٬ والبيئ اخ المن قضايا عن دفاع لل متحمسة شخصية باعتبارها نفسها قدمت األوروبية٬

ي٬ األوروب ان البرلم ام أم المفوضية ة لرئاس ترشحها كلمة في ح"وقالت نكاف أن ا علين
ا أوروب تصبح أن د أري اخي٬ المن التغير ظاهرة لمواجهة اإلجراءات من مزيد أجل من

عام بحلول العالم في المناخي للتغير مسببات دون قارة  ".2050أول

 
لـ ا ة"ووفق وصارت":األلماني وق٬ المرم ي األوروب بالمنصب ن الي ر دي ون ف ازت ف
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األول انون ك ي ف ة األوروبي للمفوضية ا٬)ديسمبر(رئيسة قيادته ظل ي وف الماضي٬
اق إنف ة األوروبي ية المفوض ت ي25اقترح األوروب اد االتح ة ميزاني ن م ة المائ ي ف

تجد٬ المس ا كورون يروس ف ة جائح ن م افي التع صندوق وأموال المقبلة السبعة لألعوام
المناخي التغير ظاهرة مواجهة في تسام مشاريع  .على

 
اخي٬ المن ير التغ ة مواجه ي ف د أبع وة خط ت ذهب ي األوروب اد االتح ات حكوم ن ولك

تخصيص على ادة30ووافقت بزي اخ٬ المن أجل من التكتل ميزانية من المائة 10في
ميزانية في اإلنفاق مخصصات على المائة اق2020-2014في إنف يتم حقا فهل ٬

المناخ حماية على المبالغ  .تلك
 

ى إل ة المقبل بعة الس وام األع خالل األوروبية المفوضية إنفاق حجم إجمالي وصول ومع
ورو1.8 ي ون دوالر2.1(تريلي ون ر)تريلي التغي اريع مش ات مخصص ل تص ٬

إلى يورو600المناخي  .مليار
 

ة البيئ عن دفاع ال نشطاء الشك يساور الورق٬ على جيدة تبدو قد األرقام هذه أن ورغم
ي البيئ ب المكت ي ف ة الزراعي ة السياس مسؤولي يرة كب و٬ دوب رنيس ب ول تق إذ ا٬ حياله

ة الحكومي ير غ ة البيئي ات المنظم من مجموعة تضم شبكة وهو "األوروبي٬ كلة: المش
البيئية الذمة لغسل ضخمة عملية مجرد إلى األمر يتحول أن هي ى"اآلن إل ارة إش في ٬
بيئية جدوى تحقق مشاريع على فعليا األموال هذه كل إنفاق عدم  .احتمال

 
مظلة تحت األوروبي االتحاد رصدها التي األموال أغلب إنفاق يتم ال أنه دوبو وتضيف

المناخي التغير منها50نحو-مواجهة المائة ذه-في ه ذهب ت وإنما البيئة٬ أجل من
ة مناخي ايير مع وضع دون األوروبي٬ لالتحاد المشتركة الزراعية السياسة إلى األموال

ا إلنفاقه افية رة.إض مباش زارعين الم ى إل وال األم ذه ه ن م ير كب زء ج ع دف م ت ا كم
دخلهم  .لتحسين

 
اد٬ االتح وضعها تي ال ة البيئي القواعد المزارعون يحترم أن المفوضية تتوقع حين وفي

ا تلقائي د تع ا ة20فإنه موجه واال أم زارعين للم المباشرة دفوعات الم ن م ة المائ ي ف
ن المزارعي اق إنف ة كيفي ة مراجع عدم ظل في إنه دوبو وتقول المناخي٬ التغير لظاهرة

للواقع انعكاسا المئوية النسبة هذه اعتبار يمكن ال األموال٬  .لهذه
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ويخضع العلمي٬ دليل ال د يفتق ة البيئي األهداف أموال إنفاق في األسلوب هذا أن وأكدت
األعضاء دول ال ع جمي ة موافق ى إل دائما تحتاج المفوضية إن حيث السياسية٬ للضغوط
ي ف وازن الت ق تحقي ى إل عى تس ا فإنه الي وبالت ة٬ الميزاني ى عل ي األوروب اد االتح ي ف

األعضاء للدول المتباينة  .المصالح
 

ة الموافق األوروبي االتحاد دول في الزراعة وزراء يريد ال دوبو٬ بحسب المقابل٬ وفي
ة البحت ة المناخي األنشطة ى إل األموال وتوجيه للمزارعين المباشر التمويل خفض على

ذلك من  .بدال
 

المفوضية م باس متحدث ول يق ث حي اءات٬ االدع هذه المفوضية "وترفض ر: أكب ذه ه
ر وأكث وث تل أقل أوروبا نحو طموحاتنا اإلطالق٬ على العالم يراها بيئي استثمار حزمة
د الجدي ل للجي ة الحاكم ادئ المب ستظل ة٬ مرون ثر وأك الرقمية التكنولوجيا على اعتمادا

المدى طويلة الجديدة وللميزانية األوروبي االتحاد  ".في

 
يتحقق الذي التقدم لقياس وثابتا واضحا أسلوبا ستستخدم المفوضية أن المتحدث وأضاف

عليه ويطلق المناخي٬ التغير مجال ريو"في و"محددات ري ة قم ائج نت ى إل إشارة في ٬
للمناخ العالمية جانيرو  .دي

الحراري اس لالحتب ببة المس ة الغازي االنبعاثات خفض كان إذا ما ريو محددات وتقيس
ال اط النش ذا ه أن أو م٬ مه ه ولكن انوي٬ ث دف ه هو أم اط٬ نش ألي يا أساس دفا ه ل يمث

األساس من المناخي التغير مواجهة  .يستهدف
 

ذا ه وال أم ن م اخ المن االت مج ى إل ه توج تي ال بة النس د تحدي م يت م٬ التقيي ذا له ا ووفق
ج نتائ ى إل ول الوص ي ف ل فش لوب األس ذا ه تخدام اس أن رى ت و دوب ن ولك اط٬ النش

المناخ على للمشروع الفعلية التأثيرات دراسة يتضمن ال ألنه  .ملموسة٬
 

ي المناخ ل العم بكة ش ة منظم ي ف ل التموي ات سياس ق منس ريلينج٬ ت اركوس م د ويؤي
ر أكث اييس مق ى إل ة حاج اك هن إن ول ويق و٬ دوب نظر ة وجه البيئة عن بالدفاع المعنية

بيئي منظور من تمويلها يجب التي واالستثمارات المشاريع لتقييم  .وضوحا
 

دول ال زم تل ي األوروب اد لالتح ة الزراعي ة السياس إن ول تق ة األوروبي المفوضية ولكن
يكون س ه أن ى إل المفوضية باسم متحدث ويشير المناخ٬ على الكافي بالتركيز األعضاء
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أن بش ا حالي ود الموج ن م بر أك وح طم ار بإظه انوني ق تزام ال اء األعض دول ال ى عل
والمناخ بالبيئة  ".االهتمام

 
صندوق وال أم اق إنف د عن البيئية بتعهداتها الدول تلتزم أن المهم من إنه تريلينج ويقول
ذا ه ديها ل اق اإلنف خطط تعكس وأن ا٬ كورون جائحة داعيات ت ن م االقتصادي التعافي

 .االلتزام
 

ة٬ للبيئ تلويثا أقل نقل نظم إلنشاء كبيرة مبالغ األعضاء الدول ترصد لم إذا أنه وأضاف
الـ بة نس إن ول الق ن ة30يمك والمخصص ي األوروب اد االتح ة ميزاني ن م ة المائ ي ف

الرياح أدراج ستذهب البيئية  .لألغراض
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لتاريخ الصحفي 16/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تفحمعنوان في..شاحنة20رغم الباطن»األعالف«وفرة بحفر

الخبر الخبرالخميس-06/08/2020-16/12/1441تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

تفحم في..شاحنة20رغم الباطن»األعالف«وفرة  بحفر

 

وإخماده الحريق على  )اليوم(السيطرة
 

المسري الباطن-أحمد  حفر

ن م ثر أك ير كب ق حري م ر20الته بحف األعالف وق س ف موق ي ف الف٬ أع احنة ش
اآلن حتى األسباب معرفة دون بالسوق٬ متوقفة كانت  .الباطن٬

 
رى٬ األخ احنات الش ى إل وله ووص ق٬ الحري ار انتش ى عل اح الري رعة س اعدت وس
ًرا نظ الحريق٬ على للسيطرة مساندة فرق استدعاء وتم الموقع٬ اإلطفاء٬ فرق وباشرت
ا تحريكه م ت التي القريبة األخرى الشاحنات إلى النيران انتشار من والخوف لضخامته٬

بسرعة السوق  .من
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د والح اده٬ وإخم ومحاصرته٬ ق٬ الحري ى عل السيطرة من المدني الدفاع رجال وتمكن

إصابات ذلك عن ينتج ولم المادية٬ الخسائر  .من
 

عليه السيطرة من المدني الدفاع وتمّكن مشابًها٬ حريقًا أسبوع قبل األعالف سوق وشهد
السالمة لوسائل يفتقر أنه السوق مرتادي من عدد وذكر حينه٬ في  .وإخماده

 
ذ من اطن٬ الب ر حف بمحافظة ة والزراع اه والمي البيئة وزارة فرع مكتب نفذ ناحيته٬ من
ك وكذل ية٬ والماش األعالف أسواق ى عل ة ميداني رقابية جوالت األربعاء٬ أمس صباح

الحريق نشوب بعد بالمحافظة األعالف  .مستودعات
 

م رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ح ر.وأوض عام
سيارات بعض احتراق واتضح السوق٬ من بسيط جزء على أتى الحريق أن المطيري٬

السوق تتأثر لم فيما  .األعالف٬
 

م ت الف.ولف األع سوق ى عل وف والوق ة٬ الميداني الجوالت د وبع ه أن ى إل المطيري
ل قب ن م كوى ش أو مالحظة أي اك هن س لي ه أن ن تبيّ تودعات٬ المس ذلك وك ية٬ والماش

األسعار في االرتفاع أو األعالف٬ وفرة يخص فيما سواًء السوق٬  .مرتادي
 

بالمحافظة؛ وزارة ال ب مكت مراقبي قبل من الميدانية الجوالت هذه استمرار على وشدد
ة٬ التربي ة عملي ير س ى عل اظ والحف المحافظة٬ في الحيوانية الثروة مربي قطاع لخدمة

جيدة مواصفات وذات مناسبة وأسعار بكميات للمربين األعالف وصول  .وضمان
 

م ائل.وأوصى وس ر تواف بضرورة تودعات٬ المس وأصحاب ة٬ الباع ع جمي المطيري
األعالف يارات س وف وق م تنظي ذلك وك ذار٬ إن زة وأجه ق٬ حري ات طفاي من السالمة٬
ة حال ي ف داده امت ع من أو ق٬ حري دوث ح لتالفي ض؛ البع ها بعض ن ع ة آمن افات بمس

 .اندالعه
 

من شكاوى أي أو افها اكتش م يت مالحظات أي عن الغ اإلب إلى المواطنين عموم ودعا
ب المكات ن م أي أو رقية الش ة بالمنطق وزارة ال رع ف ع م ر المباش ل التواص الل خ

له التابعة  .والوحدات
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الفيديو  شاهد

https://youtu.be/7cQVCDSG1i4 
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