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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الملكيةعنوان المحميات في البيئي األمن قوات

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

المسعريالكاتب الرصد7417العددفيصل 1تكرار

الملكية المحميات في البيئي األمن  قوات

 
 
 

المسعري  فيصل
 

المجال ذلك ب مباشر اك احتك د بع إال ال مج أي ي ف التحوالت مشاهدة يمكنك ال .غالبا٬ً
ضخمة أضحت ة٬ المملك ي ف وم الي ا معن اطع تتق تي ال ة واإلداري ة التنظيمي يرات والتغ

ومتشعبة  .وكبيرة
 

ي والت اض٬ الري مال ش ة البري اطق المن إحدي حول ة رحل في كنت الماضي٬ األسبوع
قبل أنشئت التي الملكية المحميات إحدى نطاق ضمن اليوم ارة.سنوات3تقع زي آخر

الملكية المحميات مجلس إنشاء قبل كانت المنطقة لهذا يراً.لي كث تعجبت أنني والحقيقة
ي ف ة البري واألشجار ر٬ تظه ات النبات دأت ب ث حي ة٬ المنطق ي ف الجديدة التنظيمات من
ث العب ن م ا عليه اظ للحف ة نتيج ئة٬ ناش ة بري ات غاب ا م اً نوع بحت أص ات الروض

البيئي اإلعدام وسائل من وغيرها واالحتطاب  .والتخريب
 

لألمن الخاصة القوات ب املين للع االحترافية مستوى هو الجانب٬ هذا في لفتني ما أكثر
ى.البيئي عل حرصهم مع اس٬ الن أحوال م تفه ى عل قدرتهم كبير وبشكل فيهم أعجبني

تفريط وال إفراط دون من حمايتهم٬ تحت يقع ما على  .المحافظة
 

خيمتنا ونصبنا العشاء٬ بعد فيه التخييم نريد الذي موقعنا إلى التالية٬.وصلنا الليلة وفي
م التخيي ه في ع يُمن ان المك ذا ه أن ب ا وأخبرون ئي البي ن األم ة دوري داول.جاءتنا ت د وبع

ا أنن ه ل وشرحت المسؤول٬ الضابط وقابلت للقوات٬ الرئيس المركز إلى ذهبت الرأي٬
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من وجودنا رغم العشاء٬ بعد إال يأتونا لم أفراده وأن ممنوع٬ التخييم بأن نعرف نكن لم
در نق وال برودة٬ ال ارس ق ل واللي سن٬ ار وكب ال أطف ا ومعن ان٬ المك ذا ه في سابقة ليلة

الخيام طي ألني.على فقلت:فس ترغب؟ اذا نرحل:وم الصباح ي وف ام نن وبكل.أن
ان المك بتغيير علينا التأكيد الصباح وفي ننام٬ تركنا منه وطلب أفراده ألحد التفت هدوء

بالتخييم الخاصة المناطق  .إلى
 

لطة للس م امتالكه م رغ راده٬ وأف الضابط ذا ه ل تعام ن م داً ج ا مندهش ت زل ا م حقيقة٬
ع الجمي ذ تنفي تضمن تي ال ة بالمرون وتعاملوا الموقف٬ قّدروا لكنهم إبعادنا٬ على والقوة
ات المخالف م بمنحه م عليه لط التس دم وع ديرهم وتق اس الن اة مراع ع م ئي٬ البي ام للنظ

البيئية.والجزاءات القوات لرجال الناس تقدير سبب هو هذا  .ولعل
 

ى عل ودون متع ة المملك ي ف ون والمواطن ه٬ علي ّود تع لما مقاوم دائماً اإلنسان أن معلوم
ي ف نزه ي»الكشتات«الت الت اداتهم ع يروا يغ أن ة الحقيق ي ف م عليه عب ويص ة٬ البري

يرفضون تجدهم ولذلك الصحراوية٬ للبيئة سيئة ممارسات من طويلة٬ لعقود اكتسبوها
فشل األمر هذا يثبت القادمة٬ واألجيال والبيئة األرض صالح في كان وإن حتى التغيير

وتنظيمها البرية المتنزهات حماية سابقاً تولّت التي الجهات من  .كثير
 

سطوتها فرض ى عل ئي البي لألمن الخاصة القوات لجوء عدم أن الممكن من إنه أقول٬
ع المجتم ادات ع ير تغي ي ف حزمهم لذلك يضاف الناس٬ على متعسف بشكل وسيطرتها
ًال تقب ثر أك اس الن ل جع تمرارية٬ واالس دير والتق ة بالمرون ام الع الح الص من يض ا بم

يقدمونها التي وألعمالهم لهم  .واحترامًا
 

ي ف ار االعتب ن بعي يأخذوها أن نى وأتم ئي٬ البي ن األم ادة لقي فقط صغيرة مالحظة لدي
دام انع به ش اك هن اس٬ بالن ل والتواص ال االتص ائل وس عف ض ي وه أال ام٬ األي ادم ق
وع الممن ح توض تي وال ات٬ المحمي ي ف نزهين للمت حة الواض ادية اإلرش ات للوح

ه ب موح طة.والمس األنش ح توض تي ال ة اإلعالمي ات المحتوي ي ف ص نق د يوج ذلك وك
ر عب أو والصحف وات القن بر ع واء س م٬ له ة الموكل ة البيئي لألوضاع دة الجدي والنظم
ي الت ات األوق هذه في وخصوصاً التواصل٬ وسائل في والمشاهير المؤثرين األشخاص

الجميع فيها  .يخرج
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر واإلنسانعنوان األرض بناء نموذج جازان

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

النعميالكاتب الرصد7417العددعواجي 1تكرار

واإلنسان األرض بناء نموذج  جازان

 
 
 
 

النعمي  عواجي
 

ال الم رأس ق وف ا وإنم ط٬ فق االقتصادية المؤشرات ق وف يتحدد ال المجتمعات مستقبل
يز األم ون ليك ه٬ قدرات ر تطوي ى عل ل ويعم األفضل٬ أجل ن م يناضل ذي ال .البشري
ك تل ن م م العظي ن ولك ا٬ وثقافته ا تراثه تصيب لتشوهات تتعرض المجتمعات من كثير
الصور ى أبه ي ف ون لتك البصرية٬ التشوهات ك تل ة إزال ى عل يعمل الذي المجتمعات

ا٬.وأجملها أبنائه ار أفك فتنعش ا٬ أحالمه ق تحقي ى إل ارع تس ة الحالم ات المجتمع ك تل
ي ف ة فارق ات عالم القادمة أجيالها من وتجعل والخمول٬ الكسل آثار أكتافهم عن وتزيل

واالبتكار  .اإلبداع
 

هي ا وم ع٬ المجتم ك ذل ي ف رد الف ة حاج ة رؤي خالل من ون يك ع المجتم مستقبل بناء
المستحيل؟ وتحقيق الصعاب تحدي على القدرة له وهل وطموحاته٬  .أحالمه

 
ي الت الوسائل على ندلهم أن المتميزة األعمال إلى المجتمعات ندعو عندما جدا المهم من
ن م ير الكث ه لدي ع مجتم ل ك أن يما س وال اهم٬ مبتغ ل وني م أحالمه ق تحقي في تساعدهم
الفرص تلك تحويل في المجتمع وأفراد التنمية قادة دور يأتي وهنا واإلمكانات٬ الفرص

واألوطان المجتمعات على تنعكس إنجازات٬  .إلى
 

أن ات المجتمع على يجب بل فقط٬ الحكومات مسؤولية من ليس الصعبة األحالم تحقيق
ين والتحس ة التنمي ي ف ث.تسهم والباع بر األك افز الح هي ة المتتالي ات النجاح أن ا كم
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الصعاب وتجاوز التحدي بروح للشعور  .األساس
 

ر تبه تي ال ازان ج ان٬ والريح ادي والك ل الف ير بعب والمتعطرة المتأنقة العروس جازان
ا تنميته د قائ على اآلخرون يغبطها التي جازان يوم٬ بعد يوما التنموية بخطواتها الجميع

تها نهض راب رة.وع الخض ازان ج ي٬ الجنوب دها بح ان واالطمئن ان األم ازان ج
ازان ج والجود٬ رم والك ة الطيب ازان ج اهقة٬ الش ال والجب ة الهادئ واألمواج والشواطئ

السماء عنان لتشق األرض من ارتفعت التي والعبير واألهازيج  .األناشيد
 

ن٬ الب ان بمهرج ازان ج ل تحتف ام أي د ىبع إل اف تض ة عالم بح أص ذي ال ازان ج ن ب
ل والعس انجو الم ل مث دة العدي ا ومهرجاناته ة المتأللئ ا اوز.نجومه تج ازاني الج ن الب

ق عب د يفتق الذي المستورد البن من تفضيال وأكثر بل العديد٬ عند مطلبا ليصبح الحدود٬
وجاراتها مالك بني جبال من المحمصة  .القهوة

 

من دم المق الدعم نذكر أن يجب االحتفال موعد اقتراب و«ومع ادرات»أرامك مب ن م ٬
ك تل ي ف زارعين الم د وتزوي ة٬ التقليدي الحرف جيع وتش ة٬ المحلي ات المجتمع ن لتمكي

اتهم منتج جودة تحسين من لتمكينهم الالزمة٬ والتدريبات باألدوات ى.المحافظات وعل
اوز تج ذي ال ي٬ المحل ن الب اج إنت ي ف الملحوظ اع االرتف ن م رغم إن300ال ف ن٬ ط

والعمل الدعم من مزيد إلى يحتاج زال ما  .المستهدف
 

توصل عن را تقري الوطن صحيفة تنشر السنوي٬ المهرجان لهذا االستعداد خضم وفي
اث واألبح ارب التج ن م ام ع د بع دالعزيز٬ عب ك والمل ازان ج امعتي ج ن م براء خ

ة زراع اح نج ى إل ة٬ ود«الميداني ا»الصندل«و»الع ماليزي ن م بإسهام ة المنطق ي ف
د الهن ي ف يرال بك ات الغاب اث أبح د ة.ومعه زراع وطين بت براء الخ ق فري ى وأوص

ي»الصندل«و»العود« الجبل القطاع محافظات ي رأي.ف حسب الصندل٬ وشجرة
و وتنم ي٬ اإلفريق األسود الخشب د بع العالم في شجرة أغلى ثاني هي الزراعة٬ خبراء

ن بي ا م تراوح ت ة معتدل رارة ح ات درج ي ف جرة الش ك ة28و22تل مئوي ة .درج
واإلنسان األرض جنة جازان احفظ اللهم  .وأخيرا٬
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان إلى البلديات اختصاصات نقل لتسريع لجان

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7417العددالكاتب 1تكرار

البيئة إلى البلديات اختصاصات نقل لتسريع  لجان

 
 

المكرمة الفرحان:مكة  مصلح

ان لج دة ع ة والزراع اه والمي ة البيئ ووزارة ة والقروي ة البلدي ؤون الش وزارة كلت ش
ل نق ة عملي ريع لتس تركة٬ ة7مش موافق ى عل اء بن ة٬ البيئ وزارة ى إل ات٬ اختصاص

للزراعة الوطنية اإلستراتيجية على الوزراء  .2030مجلس
 

لـ ادر مص حت وطن»وأوض ات»ال الممتلك ر لحص ددة٬ متع ات اجتماع د عق م ت ه أن
وشارفت البشرية٬ والكوادر ديات6الحالية البل م معظ ن م اء االنته ى عل اختصاصات

واحد اختصاص العام«وتبقى النفع ه»أسواق من اء االنته ع المتوق ن وم اإلجراء تحت
المقبل القعدة ذي شهر  .مع

 
ة البيئ وزارة ى إل والقروية البلدية الشؤون وزارة من االختصاصات نقل عملية وتهدف
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ا حوكمته ى عل ل والعم وزارتين ال ن بي ة المتقاطع األنشطة تنظيم إلى والزراعة والمياه
العامة المصلحة يحقق بما وواضحة محددة  .بصورة

 
 اختصاصات7

العام01 النفع  أسواق
الفطرية02 الكائنات بيع ومحال الحيوان  حدائق
السيول03 أخطار  درء
الطبيعية04  المتنزهات
المياه05  أشياب
السدود06 وصيانة وتشغيل  إنشاء
المُستدامة07 المشاريع  إدارة
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حل»الفرز«عنوان من9يؤجل شكوى المياه«آالف »فواتير

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17385العددالكاتب 1تكرار

حل»الفرز« من9يؤجل شكوى المياه«آالف  »فواتير
المستهلك« الشركة:»حماية إلى منتصف..أحيلت والرد

القادم  األسبوع

 

مع مستمر الشكاوى»المياه«تواصل  لمعالجة
 

العمري  جدة-عبدالعزيز

من أكثر ة9ينتظر الوطني اه المي شركة ع م اكلهم لمش ة الجذري ول الحل متضرر آالف
ي الت ود الوع د بع ة٬ التقديري راءات الق بب بس ديهم ل تهالك االس ير فوات عار أس اع وارتف
اه والمي ة البيئ ووزارة ركة للش البهم مط ع برف تهلك المس ة حماي ة جمعي ن م ا تلقوه

 .والزراعة
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محدد  موعد

لـ المستهلك حماية جمعية الواردة»اليوم«وأوضحت الشكاوى كل وحللت فرزت أنها
قرابة إلى وصلت التي ة9للجمعية٬ الوطني المياه لشركة لرفعها وتستعد شكوى٬ آالف

ه أن ى إل يرة مش بخصوصها٬ م ت ا م ال حي بالرد الجمعية وتزويد فيها والنظر لمعالجتها
ا فيم ة الجمعي ى عل رد لل دد المح د الموع إن ف الشركة٬ ع م م ت ذي ال يق التنس ى عل بناء
ي ف ت كان تي ال ة٬ الجمعي طرف من الشكاوى ملف استالم من أسبوع الشكاوى يخص

قرابة ى600البداية إل دد الع ع ارتف ة الجمعي ط راب وضع بعد ولكن آالف9شكوى٬
واضح بشكل للشركة وم الي ا لرفعه ل والتحلي رز الف ى إل ة الجمعي اضطر مما شكوى٬

القادم األسبوع منتصف الرد وسيكون ومعالجتها٬ فيها للبت  .وكامل
 

الجهود  توحيد
ة الجه ا باعتباره ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ع م االتفاق تم أنه إلى الجمعية ولفتت
ه وتوجي ة الالحق الشكاوى تقبال اس ي ف ود الجه توحيد على المياه٬ شركة على المشرفة
ر موف دى ل كوى بش دم التق ة٬ المقدم ة الخدم ى عل تراض اع وجود ال ح في تهلك المس
منصة طريق عن الرفع يكون شكواه٬ معالجة نتائج عن الرضا عدم حال وفي الخدمة٬

والزراعة والمياه البيئة لوزارة التابعة المياه  .منظم
 
وإجراءاتأ  نشطة

س مجل رار ق ب بموج ا له ررة المق اتها واختصاص دورها ب ا قيامه ة الجمعي دت وأك
رقم اريخ120الوزراء ي23/2/1436بت تلق ي ف ة والمتمثل ه٬ وج ل أكم ى عل

الخدمات أو لع الس في والتالعب والتدليس والغش باالحتيال المتعلقة المستهلك٬ شكاوى
ع ورف ا٬ وغيره الصحف ي ف اإلعالنات طريق عن والتضليل أسعارهما٬ في والمغاالة
ة بحماي المعنية الحكومية الجهات جهود ومساندة ومتابعتها٬ المختصة٬ الجهات إلى ذلك
داد وإع الحه٬ ومص تهلك المس وق حق س يم ا م ل بك ات الجه ك تل الغ وإب تهلك٬ المس
ذات ارض المع ة وإقام دورات٬ وال دوات والن رات المؤتم د وعق وث٬ والبح ات الدراس
ا وفًق ك وذل وث٬ والبح ات الدراس ك تل ائج نت ر ونش تهلك٬ المس ة حماي اط بنش ة العالق
ات المعلوم ديم وتق تهالك االس يد ترش رق بط تهلك المس ة وتوعي ات٬ والتعليم ة لألنظم
تهلك المس ة بحماي لة الص ذات ة األنظم تراح واق ه٬ ل رورية الض ارات واالستش
ة بحماي ة العالق ذات والدولية المحلية والهيئات اللجان في المستهلك وتمثيل وتطويرها٬
ق وف ك وذل دافها٬ بأه ة المتعلق طتها أنش ي ف اركة والمش ا معه اون والتع تهلك٬ المس

المتبعة النظامية  .اإلجراءات
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وتوعية  تثقيف

قضاياهم ع م والتفاعل تهلكين المس ة حماي ي ف ا نهجه استمرار ى عل ة الجمعي وشددت
ع م ا ومتابعته ا ورفعه كاوى والش ات للبالغ ا وتلقيه وعيتهم وت م تثقيفه ى عل ل والعم

قطاع كل في المعنية  .الجهات
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تضبطعنوان العام باألمن األمنية متن)26(الجهات على للبيع المعد المحلي الحطب من كبيرة كمية بحوزتهم في)26(شخصاً مركبة
المملكة مناطق من عدد

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 31تكرار

تضبط العام باألمن األمنية كمية)26(الجهات بحوزتهم شخصاً
متن على للبيع المعد المحلي الحطب من في)26(كبيرة مركبة
المملكة مناطق من  عدد

 

 واس-الرياض
اطق من ن م ل ك ي ف ام الع األمن ب ة األمني الجهات ة٬(ضبطت المكرم ة ومك اض٬ الري

ورة المن ة والمدين ازان٬ وج مالية٬ الش دود والح ل٬ وحائ وف٬ والج يم٬ الل)والقص خ ٬
الماضي م)26(األسبوع منه ات٬ والغاب المراعي ام نظ الفي مخ ن م )17(شخصاً
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و و)4(مواطنًا ة٬ اليمني الجنسية من يات)5(مقيمين الجنس ن م المصرية٬(آخرين
والباكستانية والبنجالدشية٬ والهندية٬ الحطب)والسودانية٬ ن م يرة كب ة كمي بحوزتهم ٬

ى عل ا تحميله م ت ع٬ للبي د المع ة)26(المحلي النظامي اإلجراءات اذ اتخ م وت ة٬ مركب
 .بحقهم

 
ي البيئ لألمن الخاصة القوات في ممثلة الداخلية٬ وزارة حملة تنفيذ إطار في ذلك ويأتي
ة متابع ي ف ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة مع يق بالتنس اندة٬ المس ة األمني ات والجه
الطرق ى وعل والمحافظات دن الم داخل المحلي الحطب نقل أو بيع أو تسويق نشاطات

اإللكترونية المنصات مختلف عبر المجال هذا في ينشر وما المناطق٬ تربط  .التي
 

أو ة البيئ ى عل داًء اعت ل تمث االت ح أي ن ع اإلبالغ ى عل ع الجمي ام٬ الع ن األم ث وح
الرقم على الفطرية رقم)911(الحياة ال ى وعل اض٬ والري ة المكرم ة مك (بمنطقتي

المملكة)999(والرقم)996 مناطق جميع  .في
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عكاظعنوان لـ المستهلك أسبوع:حماية في ومعالجتها الشكاوى استقبال في مستمرون

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19869العددالكاتب 1تكرار

عكاظ لـ المستهلك الشكاوى:حماية استقبال في مستمرون
أسبوع في  ومعالجتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الروقي المكرمة(عبدهللا  @alroogy)مكة
 

واردة ال الشكاوى رز لف ة الوطني المياه شركة مع التنسيق المستهلك حماية جمعية أكدت
أسبوع خالل ومعالجتها فيها للنظر للشركة ورفعها المياه فواتير ارتفاع بخصوص إليها

بالفعل الجمعية تأمله ما وهو تلقيها تاريخ من  .واحد
 

لـ الجمعية اظ«وأوضحت من»عك الصادر ا وتنظيمه ا به وط المن ا دوره حسب ه أن ٬
تهلكين المس ن م المتضررين شكاوى استقبال عن تتوقف لن فإنها الوزراء مجلس مقام
الجمعية بين التنسيق جرى فقد عليه وبناء المستهلكين٬ رضا وتحقيق معالجتها تتم حتى
اء بإنش مشكورة وزارة ال ت قام ث حي ود٬ الجه لتوحيد والزراعة والمياه البيئة ووزارة

ة اه(منص المي م ة)منظ المتعلق كاوى الش تقبال باس ة المعني ة الجه ي ه بح تص ذلك وب
المياه  .بشركة

ا م بلغت ة الوطني اه المي شركة وص بخص ا تلقته تي ال كاوى الش أن ة الجمعي دت وأك
إلى%4.2نسبته مشيرة الماضي٬ العام في تلقتها التي الشكاوى إجمالي مجموع من

نسبته ما بلغت المعلومات وتقنية االتصاالت قطاع شكاوى مثلت%5.6أن حين في
نسبته ما والبنكي المالي القطاع في%6.6شكاوى التجاري القطاع شكاوى وجاءت
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نسبته بما األولى ام%60المرتبة الع ي ف ة الجمعي ا تلقته تي ال الشكاوى مجموع من
ددها ع الغ والب ي ذات9الماض ات الجه ع م ا ومتابعته ا تحويله م ت كوى ش آالف

 .االختصاص
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لـعنوان التنظيمية الجوانب تستعرض المنورة المدينة الدولي"غرفة االفتراضي المنورة المدينة تمور "معرض

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3515العددالكاتب 1تكرار

لـ التنظيمية الجوانب تستعرض المنورة المدينة معرض"غرفة
الدولي االفتراضي المنورة المدينة  "تمور

 

 
المنورة  واس-المدينة

والنواحي ال األعم رز أب اليوم٬ المنورة بالمدينة الصناعية التجارية الغرفة استعرضت
لـ المصاحبة واألنشطة دولي"التنظيمية ال االفتراضي ة المدين ور تم ذي"معرض ال ٬

غداً للتنمية اإلسالمية البنك مع بالتعاون المدينة غرفة أيام,تنظمه ثالثة  .ويستمر
 

ك البن ة مجموع ي ف التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية للمؤسسة التنفيذي الرئيس وتناول
جهود ٬ مرئيا عقد الذي الصحفي المؤتمر خالل سنبل٬ هاني المهندس للتنمية اإلسالمي

المنورة المدينة بمنطقة التمور قطاع تنمية في للتنمية اإلسالمي البنك رز,مجموعة وأب
ال المج ذا ه ي ف تثمار االس رص ف ز لتعزي ك البن ذها نفّ تي ال والمشروعات ,المبادرات

ورة المن ة المدين ور لتم امل ش مركز اء إلنش ة اتفاقي ع توقي ا بينه ن ين,وم تحس بهدف
المنتجة ور التم واع ة,أن تحويلي كصناعة رى أخ منتجات ى إل ر التم ل ودعم,وتحوي

القطاع  .تنافسية
 

جهته دس,من المهن ورة المن ة بالمدين الصناعية ة التجاري ة للغرف ام الع ن األمي أوضح
ي المحل وى المحت ز وتعزي ة تنمي ي ف اإلسهام إلى يهدف المعرض أن النصر ابو عبدهللا

وتطويره ة,للتمور وتنمي القطاع ذا ه ي ف ة العالمي األسواق ع م ة تجاري عالقات وبناء
ادراته ة,ص البيئ ة وتهيئ ة العالق ذات ة الحكومي ات الجه ع م ل التواص ز وتعزي

المنورة المدينة منطقة أن مبيًنا ة,االقتصادية٬ المملك توى مس على الثالثة المرتبة تحتل
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ع بواق رة المثم ل النخي أعداد إجمالي حيث ة4,75من نخل ن ل,ماليي %15,2تمثّ
المملكة في النخيل أعداد نحو,من ور%14وتنتج للتم ي الكلّ اج اإلنت حجم ى,من إل

العجوة900جانب تمر تنتج المنطقة في نخلة  .ألف
 

دولي"ويتضمن ال االفتراضي ورة المن ة المدين تمور ن"معرض م للعارضين ة أجنح
التمور ومصانع األعمال,شركات ة,ورواد العالق ذات اركة المش ات تمل,والجه ويش

ة اإللكتروني ة المنص بر ع ام تق ة حواري اءات ولق ل عم ورش ى دة,عل ع اقش وتن
التمور بقطاع المرتبطة واللوجستية واالستراتيجية التمويلية الجوانب في  .موضوعات
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوضوء«عنوان لغرس»مياه شجرة15تكفي مليون

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19202العددالكاتب 1تكرار

الوضوء« لغرس»مياه شجرة15تكفي  مليون

 

الصقير.د  عبدالرحمن

العثمان-الرياض   سلطان

د ئي البي ار المستش ا ة.دع جمعي إدارة س مجل س رئي قير الص دالرحمن اق"عب آف
اني٬"خضراء المب ط محي ي ف زرع ت أشجار قيا لس والغسيل الوضوء مياه استخدام إلى

اء األحي نة وأنس ل تجمي في تساعد كما التلوث٬ وتقلل الحرارة درجات خفض في تساهم
 .والمدن

لـ حديثه في الصقير درة"الرياض"وأوضح المه الوضوء مياه من االستفادة يمكن أنه
ري ي ف استخدامها ثم وتنقيتها خاص خزان في بتجميعها وذلك والمدارس٬ المساجد في
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اً الفت بها٬ الخاصة السيارات مواقف وفي والمدارس المساجد محيط على تغرس أشجار
ط فق دارس والم اجد المس ي ف المشروع ذ بتنفي ه أن ع تتوق خضراء اق آف ة جمعي أن إلى

ى عل مايزيد التشجيرية المنظومة دد15ستكسب ع اع ارتف ب جان ى إل شجرة٬ ون ملي
الصقير اب وأه والخاصة٬ ة الحكومي اني المب ة بقي ي ف ترح المق تنفيذ حال في األشجار
م التعلي ووزارة واإلرشاد والدعوة اإلسالمية الشؤون بوزارة خضراء آفاق جمعية باسم
اة الحي جودة ق وتحقي للملوثات التصدي في المملكة توجهات مع تناغماً المشروع بتبني

والمقيم  .للمواطن
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بجدة524عنوان المركزي السوق واردات األغنام من رأس ألف

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23381العددالكاتب 1تكرار

بجدة524 المركزي السوق واردات األغنام من رأس  ألف

 

يوسف–جدة بن  ياسر

دة٬ ج ة محافظ ة ألمان ابع الت زي المرك ام األنع وق س تقبل ن524.458اس م اً رأس
العام في ترة2020األنعام الف خالل ة األمان ذت نف ا فيم تورد٬ ومس ي محل اج إنت ن بي

رصد2772ذاتها عن أسفرت ميدانية  .مخالفة390جولة
 

ري البش هللا يف ض ن ب الم س وق الس دير م ح ام,وأوض الع الل خ وق الس واردات أن
بلغت محليا131.358ًالماضي توردة,رأساً المس ام األنع بلغت ا 393.100فيم

تقبلتا اس واألعالف ام األغن حراج ساحتي أن مضيفاً ة10.329رأس٬ محمل احنة ش
ة ن7بقراب م ثر أك واردة ال ب الحط ة كمي ت بلغ ا فيم الف٬ األع ن م ة حزم ن ماليي

ونحو4.220 الفحم636طنا من كيٍس  .ألف
 

متواصلة خطة ضمن المركزي السوق على التفتيشية الجوالت تواصل البشري وأكد
الف األع ومباسط ب والحط الفحم ط ومباس ال٬ والجم ار واألبق ام األغن ائر حظ شملت
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األنشطة ن م ا وغيره الطيور ومحال البيطرية والصيدلية والمطاعم٬ السوق وكفتريات
الماضي ام الع أصدرت األمانة أن إلى مشيراً ي96القائمة٬ ف اري تج اط نش رخصة

درت أص ا فيم زي٬ المرك وق د23الس لتجدي افة باإلض ة دالل ة ة21رخص رخص
 .للداللين
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الثالث15.6عنوان الربع في الزراعي القطاع حجم لایر النفطي%4.2..مليار غير الناتج من

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد9962العددالكاتب 1تكرار

الثالث15.6 الربع في الزراعي القطاع حجم لایر ..مليار
النفطي4.2% غير الناتج  من

 

 
 

الرياض من الخالدي  ماجد
 

نحو ث الثال ع الرب خالل السعودية ي ف الزراعي القطاع حجم لایر15.6٬بلغ ار ملي
بنحو القطاع م حج ا نم ث و0.7حي نح بلغت ادة وبزي سنوي أساس ى عل ة المائ ي ف

لایر102  .مليون
 

صحيفة في التقارير لوحدة تحليل غ"االقتصادية"وبحسب بل مية٬ رس بيانات إلى استند
وام لألع ة المماثل الفترات ب مقارنة مستوى أعلى الثالث الربع في الزراعي القطاع حجم

ام ع ن م ث الثال ع الرب ي ف سجل د ق كان حيث ار15.49نحو2019السابقة٬ ملي
و ام15.21لایر ع ن م ث الثال ع الرب ي ف ار ي15.19ونحو2018ملي ف ار ملي
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الثالث  .2017الربع
 

تفشي جراء اني الث الربع في الكبير التراجع بعد الثالث الربع في القطاع نشاط وتحسن
كوفيد  –جائحة

بنحو19 القطاع تراجع حيث سنوي٬9.8 أساس على المائة  .في
 

ام لع اع القط م حج غ يبل أن در المق ن م إن ف ل التحلي ب و2020وبحس 61.25نح
عام في عليه كان عما بقليل يقل ما وهو لایر  .2019مليار

 
صيد تشمل تي ال ة الحيواني ذلك وك ة النباتي ات المنتج ع جمي الزراعي٬ اط النش ويشمل

العسل منتجات إلى إضافة  .السمك
 

بنحو الزراعي القطاع الثالث4.2ويسهم ع الرب ي ف النفطي غير الناتج من المائة في
عام نحو2020من يشكل فيما ترة٬2.51 للف ي المحل اتج الن الي إجم ن م ة المائ في

أعوام ثالثة على يزيد فيما مساهمة كأعلى  .ذاتها
 

ام ع خالل السعودية في الزراعي القطاع نشاط حجم ار61.4نحو2019وبلغ ملي
بلغت وبزيادة ا800لایر حينه القطاع سجل ث حي بقه٬ س ذي ال ام الع عن لایر مليون

بنحو نما أن بعد أعوام خمسة في نمو معدل المائة1.3أعلى  .في
 

بالشكل ا وتوجيهه ة الزراعي المنتجات م دع ي ف ة الحكوم ه توج ادة إع ى إل ك ذل ويعود
را أث بذلك ليعكس المحمية والبيوت السمكي واالستزراع العضوية الزراعة عبر األمثل

المقبلة لألعوام النمو معدل في  .إيجابا
 

ي ف اعدة والمس ة الزراعي المنتجات لبعض الذاتي االكتفاء زيادة إلى السعودية٬ وتسعى
وه نم لمواصلة وغيرها٬ المساندة اللوجستية والخدمات الزراعية اإلمداد سالسل تغطية
ة الزراعي ة السياس ع م يتماشى ا بم ذائي الغ ن األم ق تحقي ي ف اهمة للمس دوره ز وتعزي

المملكة ورؤية  .2030للمملكة٬
 

االقتصادية التقارير  وحدة
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عنعنوان تعرف العالم..؟"المانجروف"ماذا شريان رئة زراعة دعم في حكومي توسع

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3503العددالكاتب 1تكرار

عن تعرف زراعة..؟"المانجروف"ماذا دعم في حكومي توسع
العالم شريان  رئة

 

 

البارقي  الرياض-عبدهللا

شركة نشرته فيديو مقطع ر"أرامكو"أظهر أكب يزات مم تر توي موقع في حسابها على
ن م ك وذل ة٬ البيئ ى عل ه ل اإليجابية والتأثيرات المملكة٬ في المانجروف ألشجار منتزه
ضفاف ى عل ع يق ذي وال السعودية ة العربي ة المملك ي ف انجروف م نزه مت بر أك خالل
مفضلة بيئة ويعتبر ثرية سياحية وجهة يعد حيث الشرقية٬ بالمنطقة تنورة رأس شاطئ

من والكروان100ألكثر الفيوب مثل المهاجرة الطيور من  .نوع
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أكثر على المانجروف أشجار غابة امتداد التقرير من60وأبرز به يقوم وما مربًعا كم
ى عل جرة الش ذه ه درة وق وي الحي وع التن ة وحماي ة البيئ ى عل ة المحافظ ي ف دور

من أكثر يعادل بما امتصاصه بإمكانها إذ الكربون٬ أكسيد ثاني ن5امتصاص م مرات
النباتات من ى.غيرها عل الحفاظ في النباتات أفضل من األشجار من النوع هذا ويعتبر

واج األم وصد ل٬ والتآك االنجراف ل عوام ضد الشواطئ دعم وت ئي البي النظام تماسك
واألعاصير  .العاتية

 

اخ المن ة وحماي البيئة لدعم أرامكو جهود ظل في االهتمام ذلك ود.يأتي جه من ذلك وك
ي المائ ن األم ق تحق مستدامة طبيعية وموارد بيئة إلى الوصول والزراعة والمياه البيئة
السعودية رؤية مستهدفات أهم من وهي الحياة٬ جودة وتحسين الغذائي األمن في وتسهم

ة٬.م2030 والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل ددة متع ود وجه خطط عن ن وأعل وسبق
م ت ث حي ر٬ األحم للبحر دهورة المت ات البيئ ي ف انجروف الم أشجار واستزراع إلنتاج

فيها4إنجاز استزرع األحمر1625000مشاتل البحر وجنوب وسط في  .شتلة
 

ام الع منتصف ذ من ت انطلق ود الجه ذه اتل2019ه للمش ة والرعاي الصيانة وتشمل م
الدائمة اريع.والزراعة المش ك لتل ع المواق رز أب ن ة:وم إنتاجي ة بطاق عبية الش تل مش

ة385.000 إنتاجي ة بطاق ف المظيل تل ومش تلة٬ تل365.000ش ومش تلة٬ ش
ة إنتاجي ة بطاق وارمة ة440.000الص إنتاجي ة بطاق ة التراثي تل ومش تلة٬ ش

 .شتلة435.000
 

احة بمس ر األحم البحر سواحل ى عل المانجروف أشجار تنتشر عام 20400وبشكل
ا أطواله ومتوسط الشمال ى عل وب الجن ي ف طولها ويزيد ا3.5هكتار طوله ويصل م

الواقعة7إلى واألودية األنهار ومصبات والمحيطات البحار سواحل على غالباً وتنمو م
العالم في ويوجد والمدارية االستوائية المناطق تمثل73في المانجروف من 20نوًعا

ة ديدة.عائل الش ا بمقاومته يز وتتم زر والج د الم ة منطق ي ف ات النبات ذه ه و نم ز يترك
ة ورة.للملوح الش ا هم ر األحم ر البح احل س ى عل انجروف الم ن م ان نوع و وينم

Avicennia marinaدل ىRhizophora mucronataوالقن عل
نحو غ تبل احة غ132مس وتبل ي العرب ج الخلي ي ف الشورة ط فق و ينم ا بينم مربًعا٬ م ك

نحو مربًعا165مساحته  .كم
 

أهم لكونها وأبرزها الخصائص لتلك عالمي اهتمام محط األشجار من النوع هذا ويعتبر
ة وكيفي ة المناخي يرات التغ دة ح ن م ف للتخفي أداًة فه بوص األزرق٬ ون الكرب ادر مص
ا أنه ى إل إضافة تدامة٬ المس ة التنمي داف أه من العديد معالجة عن فضًال معها٬ التكيُّف
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األكسجين٬ وإطالقها الكربون أكسيد ثاني بامتصاصها التلوث من الهواء تنقية في تسهم
ا قدرته خالل من اخي المن ير التغ إدارة ي ف مهًما دوًرا المانجروف غابات تؤدي حيث
ات الغاب ل مث أخرى ة بيئي ة بأنظم ة مقارن اءة٬ كف ثر أك ة بطريق ون الكرب تخزين ى عل

المطيرة  .االستوائية
 

"أرامكو"تقول ا": عليه د يعتم تي ال ات والكيميائي ة الطاق ير توف على دورنا يقتصر ال
ال لألجي ا عليه والمحافظة ة الطبيعي ا بيئتن ة حماي مسؤولية ا عاتقن ى عل ع تق ل ب العالم٬

ى.القادمة عل م دائ ر أث رك ت لضمان نطلقها التي المبادرات تتوسع أعمالنا٬ توسع ومع
فيه نعيش الذي الكوكب حماية  ".صعيد
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مكةعنوان بوابة لتشجير مشروع أكبر بدء

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 26تكرار

مكة بوابة لتشجير مشروع أكبر  بدء

 

المكرمة العتيبي-مكة  وائل

ة أمان ع م اون بالتع ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ق نس
ر الب ة جمعي من متطوعين وبمشاركة مكة٬ بوابة تشجير على بالعمل المقدسة العاصمة
مفوضية ورابطة التطوعي٬ الحي سواعد ق وفري التطوعي٬ بر ال ادي بن ة ممثل دة بج
ة وجمعي الكشفي٬ التطوعي ة المكرم ة مك دات مرش وفريق المكرمة٬ مكة كشافة رواد
ري٬ البص هد المش ين تحس دف به ا٬ العط قيا س ق وفري ة مك ة بمنطق اء األحي ز مراك

المقدسة بالعاصمة التشجير أعمال تكثيف خالل من بالبيئة  .واالهتمام
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دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير وأوضح
ذه ه د تُع ث حي ادرة المب ة بأهمي ام الع الوعي اء إذك يجب ه أن ٬ دي الغام هللا جار سعيد
اركة والمش ادرات بالمب كالت المش ل ح الل خ ن م ه تحقيق ن يمك ا لم ة فرص بة المناس
ع م ياً تماش ك ذل أتي وي ة٬ المملك ي ف تويات المس ع جمي ى عل والتعاون القوية المجتمعية

عودية الس ة العربي ة المملك رؤية ة2030أهداف البيئ ى عل المحافظة تتضمن تي وال
ة التنمي ادرة مب ضمن أتي ي ا كم ع٬ المجتم ة ورفاهي اة الحي ودة وج ة الطبيعي ثروات وال
والحد بالمملكة النباتي الغطاء وإعادة التصحر٬ ومكافحة والغابات٬ للمراعي المستدامة

التلوث  .من

م هاش اني ه دس المهن ة باألمان ة البيئ ارة وعم دائق الح ام ع دير م ح أوض ه جهت ن م
ا به وم تق تي ال ات النبات ة وزراع التشجير لعمليات امتداداً تأتي الخطوة هذه أن ناصري
اه والمي ة البيئ وزارة بمشاركة الخضراء المسطحات زيادة عبر المقدسة العاصمة أمانة

ادرة مب من ض ة راء“والزراع خض ا ات”لنجعله النبات ة زراع ف تكثي ى إل يرًا مش ٬
ظروف تحمل ى عل درة الق ا له تي وال اف والغ واالراك خ اللب وع ن ن م ة للبيئ ة المالئم

إكساب في وتسهم الحارة٬ المحلية مكة“البيئة الحية٬”بوابة الجمالية المكونات بعض
المحيطة األجواء على كبير بشكل تأثيرها يظهر  .التي

المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة بفرع البيئة ادارة مدير أشار بدوره
ادرة٬ المب ذ تنفي ي ف المتطوعين اركة مش ة أهمي ى إل دي الحمي الي ع بن تركي المهندس
ى إل اً الفت التطوعي٬ العمل منظومة وتفعيل التطوعية٬ األعمال في للمشاركة وتحفيزهم
دف به وزارة ال ن م ا تطلبه تي ال ات الجه ة لكاف ة النباتي تالت والش جار األش ير توف
حية٬ الص ة البيئي واء األج ير وتوف تدامة٬ المس ة التنمي داف أه ق تحقي ي ف اهمة المس
انوي الث الصناعي د المعه ا معن ارك ش ث حي ة٬ المكرم ة لمك الي الجم المنظر وتحسين

٬  بجدة

ة هيئ ن م توحًى مس مجسم وهي رآن الق ة بواب باسم تعرف مكة بوابة أن بالذكر الجدير
والمسجد ي الشميس ن بي رابط ال لمان س ن ب د محم ير األم ق طري ى عل ع يق المصحف٬
ى إل الدخول بوابة ويعد الغرب جهة إلى مترات كيلو خمسة نحو مكة عن ويبعد الحرام

المقدسة  .العاصمة

الفيديو  شاهد

https://www.okaz.com.sa/multimedia/video/2055291 
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر خضراء”عنوان المهندس”لنجعلها سعادة الغامدي”بحضور مبادرة”سعيد تدشين المكيات المرشدات خضراء”وفريق بمكة”لنجعلها
المكرمة

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة أخبار
)عام(

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

خضراء” المهندس”لنجعلها سعادة سعيد”بحضور
مبادرة”الغامدي تدشين المكيات المرشدات لنجعلها”وفريق

المكرمة”خضراء  بمكة

 

شيخ المكرمة-عمر  .مكة
 

تم برامج وقعت?ضمن التطوعية الفرق لتطوير األحياء مراكز جمعية أطلقتها التي و
دة زقائ مراك ة جمعي ي ف وع التط إلدارة ة التابع ات المكي دات المرش افة كش ة فرق

اء ه/األحي بعلوش د حام ت بن ير اه–عب والمي ة الزراع و ة البيئ وزارة ع م ة إتفاقي
لمدة خضراء لنجعلها كنية–)3(–لمبادرة الس اء األحي ة لزراع نوات س الث وث
أهمها كثيرة فوائد من لها الجمالًي(-:لما ٬–)المظهًر ة الطبيع ى عل تضفيه الذي
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واء اله جودة ن م التحسين في أيضا تساعد الصحةو ي ف ع الرائ ا تأثيره و ٬ الظل و
 .النفسية

 

األحد وم الي ة الفعالي ادرةو المب ذه ه ذ تنفي تم قد ة)4/6/1442(-و –هجري
اعة الس ن اعة–)9(–م الس ى إل باحا ور–)11(–ص بحض و ٬ را ظه

المهندس المكرمة مكة بمنطقة الزراعة و المياه و البيئة وزارة فرع عام مدير /سعادة
الغامدي هللا جار بن  .سعيد
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حملة100زراعةعنوان ضمن مربه مركز في وسدر أثل خضراء“شتلة عسير”فلنجعلها بمنطقة

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 2تكرار

حملة100زراعة ضمن مربه مركز في وسدر أثل شتلة
خضراء“ عسير”فلنجعلها  بمنطقة

 
 

 عسير–متابعات

زراعة وم الي م ت خضراء ا فلنجعله ادرة مب ي100ضمن ف ك وذل وسدر ل اث تلة ش
ش دعب ن ب دالعزيز عب االستاذ مربه مركز رئيس من بدعوة مربه مكتب,مركز ام وق

دس المهن ب المكت دير م اركة بمش المبادرة بتنفيذ ابها في والزراعة والمياه البيئة وزارة
بالمكتب البيئة قسم ورئيس السليماني  .سعود

 

عسير ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فرع مدير الويمني عبا المهندس وأكد
وزارة رع ف وم تق تي ال التشجير لعمليات امتداداً تأتي مربه في اليوم التشجير مبادرة ان
ات الجه ع م اون بالتع خضراء ا لنجعله ادرة مب ضمن بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة

ذلك ك ة الفردي ادرات والمب ة التعاوني ات الجمعي ى ال افة اض ة ان,الحكومي ى ال يرا مش
تالت الش ير بتوف وم تق ير عس ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف وزارة
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المنطقة في التطوعية الجهات عدد مع بالتعاون التشجير عمليات في  .والمساهمة
 

ي ف والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ا اطلقته د ق ت كان خضراء فلنجعلها حملة ان يذكر
زراعة وتستهدف الماضي اكتوبر مناطق10شهر ع جمي مستوى ى عل شجرة مليون

 .المملكة
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/f-fEdGi9VRA 
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لـعنوان آمنة):البالد(الغامدي مياه بمصادر تتمتع مكة منطقة

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد23381العددالكاتب 1تكرار

األمراض نواقل ومكافحة البيئي اإلصحاح مستوى  رفع

لـ آمنة):البالد(الغامدي مياه بمصادر تتمتع مكة  منطقة

 

يوسف-جدة بن  ياسر

دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف عام مدير أوضح
ي الت ي العرب درع ال منطقة داخل تقع المكرمة مكة منطقة أن الغامدي هللا جار بن سعيد
األمطار متوسط غ يبل ث حي والسيول األمطار موسم خالل الجوفية مياهها بتجدد تمتاز

و120السنوية الغربية السواحل على وميسان300ملم الطائف محافظتي على ملم
آمنة مياه بمصادر تتمتع عام بشكل المنطقة أن  .مؤكداً

 

أنشأت الوزاره أن الغامدي ا56وأضاف منه السيول اه مي لحفظ ن4سداً لتأمي سدود
ة تخزيني ة بطاق رب الش اه م404مي ن و3ماليي اع٬52 للقط اه المي أمين لت دًا س
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ى إل افة باإلض ي اه350الزراع المي أمين لت ة المنطق ات محافظ ن م دد ع ي ف ئرًا ب
النائية المناطق لسكان بالناقالت السقيا تأمين تم كما والهجر بالقري  .للمواطنين

 

يحاذي الذي حنين وادي على البجيدي سد موقع على وقوفه لدى ذلك المجاز”جاء ”ذي
المكرمة ومكة الوادي بين الفاصلة المسافة ن27وتبلغ م د يع ذي وال تقريًبا٬ كيلومتًرا

مكة أودية  .أكبر
 

ان القبيسي دالرحمن عب ن ب محيي دس المهن بالفرع المياه إدارة مدير أوضح جانبه من
احد ز4السد العزي د عب ن ب دهللا عب ك المل د عه في وأنشئ المقدسة العاصمة في سدود

عام هللا٬ رحمه سعود٬ كلي1431آل بطول ونفذ اع680:هـ وارتف ار9مترا٬ أمت
التخزين مكعًبا499636بسعة  .متًرا

 

 

ل نواق ة مكافح ز مرك دي الغام ارهللا ج ن ب عيد س دس المهن د تفق ر آخ عيد ص ى وعل
اعدة المس رق والط ل٬ النواق ن ع رض ع ى إل تمع واس ريش ق اء بطح ي ف راض األم
القضاء في العالقة ذات الجهات مع المركز ودور أضرارها من والتقليل عليها للقضاء
البعوض٬ ى عل القضاء وخطط النواقل مكافحة في المتبعة اآللية بحث ذلك تال ٬ عليها
٬ تقبلية المس تعدادات واالس الماضية ترة الف خالل والتحديات األعمال نتائج نوقشت كما

السلبية الظواهر ومنع البيئي التلوث مصادر تعقب في المستمرة الجهود خالل  .من
 

ع رف ي ف اهم تس وزارة ال إن دي الحمي الي ع ن ب ي ترك دس المهن ز المرك دير م ال وق
موسم ي وف العام طوال عملها خالل األمراض نواقل ومكافحة البيئي اإلصحاح مستوى
ة للخط اً وفق نوياً س ذها تنفي م يت راءات اإلج ذه وه بة المناس زة األجه تخدام باس ج الح

الفرع إدارة تنفذها التي  .التشغيلية
 

المكتب دير م تقباله اس ي ف ان وك المقدسة٬ بالعاصة وزارة ال ب مكت دي الغام زار ا كم
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دة وح كل ام مه الوحدات مديري مع الغامدي واستعرض القرني٬ عبدهللا أحمد المهندس
يضمن ا بم اإلجراءات وتسهيل للمواطنين الخدمات أفضل بتقديم المكتب إدارة ووجه ٬

وسهولة يسٍر بكل للمواطن الخدمة  .تقديم
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالباحةعنوان النحالين مهنة توطين مشروع افتتاح

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 4تكرار

بالباحة النحالين مهنة توطين مشروع  افتتاح

 

 واس-الباحة
ن ب د فه دس المهن ة الباح ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع مدير افتتح

أمس الزهراني الين,مفتاح النح ة مهن وطين ت ن,مشروع النحالي ة جمعي ر بمق ك وذل
بلجرشي  .بمحافظة

 
درات ق اء وبن ز لتعزي ة تأهيلي ة خط وضعت وزارة ال أن ي الزهران دس المهن وأوضح
ويق وتس وتصنيع ل النح ة تربي مجاالت ي ف ين الجنس كال ن م باب الش من دمين المتق
ة٬ وتوعوي علمية ببرامج بالتحاقهم أدائهم تحسين طريق عن وذلك المملكة٬ في منتجاته
ق المناط ي ف ة الريفي ة التنمي ي ف هام واإلس ال المج ذا ه ي ف ل العم وق لس ؤهلهم ي ا مم
توى المس ى عل ة المملك ي ف النحل ة تربي ال مج ي ف ادة الري ق لتحقي ة بالمملك ة المختلف
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والعالمي  .اإلقليمي
 

ل لتأهي ة متكامل رامج ب داد إلع ة تطبيقي دراسات إجراء ى إل دف يه المشروع أن ن وبي
إلى باإلضافة أشهر٬ ثالثة دورة لكل البرنامج هذا ويستمر الصناعة بهذه للعمل الشباب

بتقديم المادي الدعم اريع30تقديم المش في يعادلها ما أو المحلية الساللة من نحل خلية
دة لم دريبي الت البرنامج من للخرجين الفني الدعم وتقديم النحل تربية مجال في األخرى

ن6 المحليي المتخصصين من مجموعة التدريب بهذا وسيقوم التدريب نهاية بعد شهور
الجامعات مع بالتعاون المجال هذا في  .والدوليين

 
يات أساس األول رامَج ب ة ثالث ن م ون يتك الين النح ة مهن وطين ت مشروع أن إلى وأشار

النحل النحل,تربية تربية في التخصصية ادة,والبرامج وري البشرية ة التنمي رامج وب
والتسويق ى,األعمال إل إضافة وزارة ال ن م معتمدة شهادة على المتدرب يحصل حيث

ي ف اركة بمشاركة4المش دربين المت ال ألعم ة ودولي ة محلي ارض درب100مع مت
المتميزين من األقل  .على
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ومنتجاتهعنوان النحل مهنة على الشباب لتأهيل برنامجاً تطلق خالد الملك بجامعة النحل أبحاث وحدة

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 7تكرار

الشباب لتأهيل برنامجًا تطلق خالد الملك بجامعة النحل أبحاث وحدة
ومنتجاته النحل مهنة  على

 

 واس-أبهـا
خالد الملك بجامعة العسل وإنتاج النحل أبحاث وحدةُ وزارة,أطلقت رع ف ع م اون بالتع

وجمعية عسير٬ بمنطقة والزراعة والمياه باب"نحال"البيئة الش ل لتأهي برنامجًا أمس
العسل وإنتاج النحل تربية حرفة في للعمل  .السعودي

 
روع مش من ض امج البرن أتي الل"وي خ ن م ة الوطني درات الق ز وتعزي اء بن ات دراس

ه منتجات اج وإنت ل النح ة تربي ة حرف ان المته عودي الس باب الش ل ر"تأهي نش دف به ٬
درات الق ة تنمي رامج ب من ض عودية الس ة العربي ة المملك ي ف النحل تربية ثقافة وتعزيز

ة المملك ة رؤي ي ف رية وق2030البش س ات واحتياج ة٬ التنمي ات متطلب ة ومواكب ٬
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 .العمل
 

ي عل ن ب د حام دكتور ال ة بالجامع العسل وإنتاج النحل أبحاث وحدة على المشرف وقدّم
أن مبيناً الوحدة٬ خالل من الجامعة تقدمها التي والِخْدمات البرنامج٬ عن نبذة غرامة آل

للمتدربين والعملية العلمية والمهارات المعارف تنمية إلى يهدف  .البرنامج
 

ًا بحثي ًال منح م تض د خال ك المل ة بجامع ل العس اج وإنت ل النح اث أبح دة وح أن ذكر ي
ل٬ النح راض أم خيص لتش بر مخت إلى إضافة النحل٬ منتجات لتحليل ومختبرًا تطبيقيا٬ً

النحل سم إلنتاج مختبر وكذلك الملكات٬ لتربية  .وآخر
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لـعنوان التدريبي البرنامج فعاليات يفتتح الشرقية زراعة عام مدير النحالين“نائب مهنة ”توطين

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد1912العددالكاتب 1تكرار

لـ التدريبي البرنامج فعاليات يفتتح الشرقية زراعة عام مدير نائب
النحالين“ مهنة  ”توطين

 

نيوز العيد-الجفر  عبدهللا

دس المهن رقية الش ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ب نائ افتتح
د األح وم ي صباح باالحساء الزراعي دريب الت ز مرك ر بمق دي العري حمود بن مبارك

لـ4/6/1442الموافق التدريبي البرنامج فعاليات النحالين“هـ مهنة  .”توطين
 

م ح أوض د وق ذا ود.ه جه من ض أتي ت ة التدريبي دورة ال ذه ه ن م الهدف أن دي العري
للتأهيل الرامية هللا وفقها النحل٬الدولة اج وإنت صناعة غمار لخوض السعودي الشباب

درات ق اء وبن ز لتعزي ة تأهيلي ة خط ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة عت وض ث حي
ويق وتس وتصنيع ل النح ة تربي مجاالت ي ف ين الجنس كال ن م باب الش من دمين المتق
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ة وتوعوي ة علمي برامج ب اقهم بالتح أدائهم تحسين طريق عن وذلك المملكة٬ في منتجاته
ق المناط ي ف ة الريفي ة التنمي ي ف هام واإلس ال المج ذا ه ي ف ل العم وق لس ؤهلهم ي ا مم
توى المس ى عل ة المملك ي ف النحل ة تربي ال مج ي ف ادة الري ق لتحقي ة بالمملك ة المختلف

والعالمي  .اإلقليمي
 

م ن بي ا برامج.كم داد إلع ة تطبيقي دراسات إجراء ى إل دف يه المشروع أن دي العري
ة ثالث دورة ل لك امج البرن ذا ه تمر ويس ناعة الص ذه به ل للعم باب الش ل لتأهي ة متكامل

بتقديم المادي الدعم تقديم إلى باإلضافة ما30أشهر٬ أو المحلية الساللة من نحل خلية
ن م للخرجين ني الف دعم ال ديم وتق النحل ة تربي مجال في األخرى المشاريع في يعادلها

لمدة التدريبي من6البرنامج مجموعة التدريب بهذا وسيقوم التدريب٬ نهاية بعد شهور
الجامعات مع بالتعاون المجال هذا في والدوليين المحليين  .المتخصصين

 

م األول.وأشار رامَج ب ة ثالث من يتكون النحالين مهنة توطين مشروع أن إلى العريدي
رية البش ة التنمي وبرامج النحل٬ تربية في التخصصية والبرامج النحل٬ تربية أساسيات
ى عل بنجاح دورة ال ه إكمال د بع درب المت ل يحص وسوف ويق٬ والتس ال األعم ادة وري
ودولية محلية معارض أربع في للمشاركة تمكينه إلى إضافة الوزارة من معتمدة شهادة

بمشاركة المتدربين المتميزين100ألعمال من األقل على  .متدرب
 

ار بإختي اء باالحس وزارة ال ب مكت ام ع مدير الخليل خليل بن إبراهيم المهندس أشاد وقد
ن والمهتميي ن الممتهني ثرت لك الين النّح ة مهن وطين ت رامج ب ألنطالق األحساء محافظة

العسل وإنتاج النحل  .لتربية
 

بإشراف تقام الدورة أن ممثلةيذكر والزراعة والمياه البيئة النباتيةوزارة الثروة بإدارة
ناعة ص ر لتطوي ة التعاوني ة الجمعي ذ وتنفي رقيه الش ه بالمنطق وزاره ال رع وف الوزاره ب

بالرياض  .النحل
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الخبر تفاصيل

الخبر في17عنوان السمكي لالستزراع اقتصادية عوائد لایر 2030مليار

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17385العددالكاتب 1تكرار

في17 السمكي لالستزراع اقتصادية عوائد لایر  2030مليار

الذاتي10 االكتفاء لتحقيق  أهداف

 
 

الداخلية المياه مشاريع في األسماك من جديدة  )اليوم(أنواع

القرشي  جدة-حذيفة

ول دخ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكية الس ثروة لل ة العام اإلدارة ت 10توقع
ارخ والمف األعالف مصانع ي ف ائي الم تزراع االس قطاع ي ف باالستثمار لایر مليارات
المنتجات نيع تص ي ف ة المتخصص والمصانع تية اللوجس والخدمات اج اإلنت ومشاريع

تهدف تس ة المملك أن دة مؤك مكية٬ اريع??الس مش ن م ادية اقتص د عوائ لایر ار ملي
عام بحلول المائي  .م????االستزراع

 
السمكية«وحددت تزراع10»الثروة االس ن م ذاتي ال اء االكتف بة نس ق لتحقي داف أه

ة الحديث ة باألنظم ل تعم تي ال اريع المش بتمويل األهداف تلك وتتمثل ة(السمكي األنظم
صندوق)المغلقة ق طري عن البحرية المشاريع وكذلك المائية الموارد استخدام لترشيد

ة البني ي ف تثمار واالس القطاع٬ هذا رؤية مع تتواكب تسهيالت ووضع الزراعي التنمية
42



تثمرين٬ المس م ودع ة الزريع اج إلنت رخ ومف أبحاث ز كمرك ة الداخلي للمشاريع التحتية
اقتصادية جدوى ذات الداخلية المياه مشاريع في األسماك من جديدة أنواع  .وإدخال

 
األهداف ي:وتتضمن المائ االستزراع لمشاريع والتدريبية اإلرشادية االستشارات تقديم

القطاع ع م اون بالتع السمكية للمنتجات تهالكي االس النمط وتشجيع الداخلية٬ المياه في
باستمرار المملكة مناطق جميع في والفعاليات المهرجانات وإقامة  .الخاص

 
تثمارية االس ديات المنت ة إقام ذاتي ال اء االكتف ق لتحقي داف األه م أه ن م أن ت وتابع
ق طري ن ع ة األجنبي ا والتكنولوجي ات التقني ل ونق ة٬ األجنبي تثمارات االس تقطاب الس
إنشاء م ودع ائي٬ الم االستزراع مجال في متقدمة لدول السعوديين للمستثمرين زيارات
السمكي االستزراع منتجات لعرض المحلي السوق وتهيئة السمكية٬ التعاونية الجمعيات
واع األن ة حماي ى إل باإلضافة األسواق٬ ي ف ي والمحل المستورد ن بي والفصل ة المحلي

والجودة السعر في العادلة غير المنافسة من  .المحلية
 

إلى الوصول تستهدف الرؤية أن السمكية للثروة العامة اإلدارة طن600وبينت ف أل
بة بنس اء االكتف اآلن حتى م ت ا فيم ة البحري والمصايد السمكي تزراع االس ن %55م

نسبته ما استيراد وجود%45وهناك ى إل إضافة السمكية المنتجات على الطلب لسد
تصدير في نجحت المملكة أن مبينة المملكة٬ في السمكية المنتجات استهالك على تزايد

الدول من العديد على جودته في تفوق والذي  .الروبيان
 

ى أعل ب الطل ان إذ السمكي تزراع االس ادة زي في المستثمرين على تأثير ال أنه وأكدت
تستورد المملكة زالت وما العرض السمكية%45من المنتجات على طلبها  .من
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الخبر تفاصيل

الخبر العارضةعنوان بر ادارة مجلس ورئيس المياه فرع مدير يستقبل العام العارضة مستشفى مدير

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

ورئيس المياه فرع مدير يستقبل العام العارضة مستشفى مدير
العارضة بر ادارة  مجلس

 

الجابري االخصائي:العارضة-علي ام الع العارضة مستشفى مدير عادل/استقبل
االثنين اليوم بمكتبه ٬ الحريصي احمد اه1442-6-5بن المي وزارة رع ف دير م ٬ هـ

االستاذ ة/بالعارضه الخيري بر ال ة جمعي ادارة مجلس ورئيس ٬ الحريصي جابر خالد
ي/الشيخ ف م ت ث حي بزيارتهم المستشفى مدير ورحب ٬ الحريصي هامل احمد حسين

وقامت اشرفت تي ال ة القائم اريع والمش بينهم المجتمعيه الشراكات مناقشة الزياره هذه
اً تقريب ه اكتمال ن م ى تبق ذي ال جد المس اء بن روع مش ا وأهم ه الخيري بر ال ة جمعي ا به
ايضا الحوار دار ا كم ٬ ة الوراثي دم ال راض وام الكلى مبنى مشروع ٬وايضا الشهرين
ة مناقش ت تم ذلك وك ٬ فى بالمستش تقبلية المس اريع المش ض بع ين وتحس ة دراس ى عل

الجديد العارضة مستشفى مبنى الى المياه ايصال  .مشروع
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ان وجل عز هللا ائال س اره الزي بهذه وامتنانه شكره عن المستشفى مدير عبر جهته من
ا حكومتن ن م الالمحدود دعم ال ظل ي ف واطن والم وطن ال خير ه في ا لم ع الجمي ق يوف

الغالي وطننا على والمقيمين المواطنين حاجات ويلبي مايخدم لكل  .الرشيدة
 

شكرهم اه المي وزاره رع ف دير وم ة الجمعي ادارة س مجل س رئي دم ق ارة الزي ختام وفي
دمات الخ هيل وتس ير بتوف فى المستش ذلها يب تي ال ود والجه فى المستش دير لم ديرهم وتق

والمراجعين  .للمرضى
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أملجعنوان بيئة في ميعاد خدمة إطالق

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

أملج بيئة في ميعاد خدمة  إطالق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السميري-املج  :فايز
اد ميع ة خدم الق اط ن ع ج أمل ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ن يعل
ا يقدمه تي ال دمات الخ ب طل للمراجع ح تتي تي وال ج امل بمحافظة الوزارة مكتب لزيارة
كل بالش ه وتنظيم ل العم از انج رعة وس ع المراج المة س ك ذل ن م دف واله ب المكت
الل خ ن م جيل التس و ة الخدم ب طل راجعين الم ع جمي ى عل ب المكت وه وين وب المطل

المرفق  الرابط
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الخبر تفاصيل

الخبر وبلَّحمرعنوان ببلَّسمر والزراعة والمياة البيئة وزارة لوحدة مديراً األسمري مهدي بن عبدهللا

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد1812العددالكاتب 1تكرار

والمياة البيئة وزارة لوحدة مديراً األسمري مهدي بن عبدهللا
وبلَّحمر ببلَّسمر  والزراعة

 

بللسمر  متابعات-صحيفة

بتكليف يقضي رار ق ير بعس اة والمي ة البيئ وزارة رع ف عام مدير ن:اصدر ب دهللا عب
ف ال ر بلّحم و بلّسمر ب والزراعة اة والمي ة البيئ وزارة لوحدة مديراً االسمري مهدي

وطن وال دين ال ة وخدم الطاعة ى عل عون يجعلها وهللا رمبروك تحري رة أس يسر ا كم
اءات الكف ن م ه أن ث حي عبدهللا لألخ والتبريكات التهاني أجمل تزف أن بللسمر صحيفة
ك الملي م ث دين ال ة لخدم ه ل ًا عون ا يجعله أن دير الق ي العل هللا ن م ن متمني ٬ يزة المتم

 ..والوطن
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المناطق:العبدالكريمعنوان في المحالة المياه مساهمة %70نسبة

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

المناطق:العبدالكريم في المحالة المياه مساهمة  %70نسبة
اإلمداد سالسل دور أوضح المؤسسة  ..محافظ

 

التحرير-الرياض  فريق

اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس افظ مح دالكريم٬ العب راهيم إب ن ب دهللا عب دس المهن ال ق
تشكل المحالة اه المي إن المياه٬ وتقنيات نقل شركة إدارة مجلس رئيس %70المالحة

المملكة في المياه إمدادات  .من

الكريم«وأضاف اة»العبد قن على المذاع العلن في برنامج لقائه خالل ٬»السعودية«٬
مهًما عنصًرا ت بات المحالة اه والمي المملكة٬ في وحيوي مهم قطاع هو المياه قطاع إن
ى إل ا ونقله المحالة اه المي اج بإنت دأ تب داد إم سالسل عبر ة٬ المملك اطق من ف مختل في
ر عب تركين المش ة لخدم الزم ال ل وعم ة الوطني اه المي شركة ى إل اه المي ليم وتس دن الم

المواطنين لخدمة التكامل على تقوم إمداد  .سالسل
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ل نق ركة ش عبر يًرا كب تحوًال هدت ش الماضية ترة الف إن المؤسسة٬ افظ مح واستكمل
بتخصصات ل والعم اإلنتاج زيادة لضمان حيوي؛ بلد في حيوية بمنظومة المياه وتحلية
ا ثماره تؤتي س يرة كث ة قادم ينات تحس اك هن أن ب منوًها القطاع٬ لخدمة وأجدى أفضل

أفضل خدمات نتيجتها  .وتكون
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجوية”األرصاد“عنوان النشرة إعداد كيفية بالفيديو توضح

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

الجوية”األرصاد“ النشرة إعداد كيفية بالفيديو  توضح

 

اس وقي اعية الس ة الجوي رة النش داد إع ة كيفي ن ع اد٬ لألرص ني الوط ز المرك ف كش
العليا الجو طبقات في الجوية  .العناصر

 

الطقس نشرة إلعداد عمله يبدأ الراصد أن توضيحي٬ فيديو مقطع عبر المركز وأوضح
ذهاب بال وم يق م ث ة٬ المنطق ي ف دة المتواج السحب لرؤية المراقبة مركز خارج بالذهاب

از جه ى لتر“إل الخريطة”الس راءات وق ة والرطب ة الجاف رارة الح ة درج اس قي ذ ألخ
 .أيضاً

 

ة المراقب ز مرك ى إل الراصد ه يتوج الحرارة٬ ة درج اس قي ن م اء االنته بعد أنه وأبان
ة المراقب ز بمرك باالتصال يقوم ثم أيضا٬ً النظام وفي السجل في النشرة وتسجيل إلعداد
م يت العليا الجو طبقات في الجوية العناصر قياس أن إلى مشيراً بالنشرة٬ وإفادته الجوية
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إطالق طريق يومًيا”بالون“عن الونمرتان الب خ نف ق طري عن م يت ك ذل أن وأضاف
از جه ألخذ ب المكت ى إل الراصد يتوجه ثم بإحكام٬ اوند“وربطه س دي ه”الري وتعريف

مسار ة مراقب م يت م ث ومن لإلطالق٬ استعداداً بالبالون الجهاز ربط يتم ذلك بعد بالنظام٬
غط للض األقصى اع االرتف منها ض من ات المعلوم ض بع وتسجيل ام النظ ي ف الون الب

لألرصاد الوطني للمركز وإرسالها  .الجوي
 

الفيديو  شاهد

https://twitter.com/i/status/1351094044328390657 
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر باالنقراضعنوان مهددة عربية وظباء وعول يطلق طالل بن تركي

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 12تكرار

باالنقراض مهددة عربية وظباء وعول يطلق طالل بن  تركي

 

  التحرير-متابعة

عسير ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب طالل بن تركي األمير الملكي السمو صاحب أطلق
ة العربي اء والظب الوعول من عدداً المنطقة٬ تطوير هيئة ى"اإلدمي"رئيس عل د تزي

و20 جبليا٬ً بالمسقي10وعالً لطان س األمير ومتنزه الجرة٬ متنزه في عربية ظباء
ن توطي ادة وإع الق إلط ني الوط امج البرن من ض ك وذل ير٬ عس ة منطق ي ف رة م ألول
ة٬ المملك ي ف ة الوطني والمتنزهات المحميات في باالنقراض المهددة الفطرية الحيوانات

الفطرية الحياة لتنمية الوطني المركز ينفذه  .الذي

ة٬ المنطق ي ف ا تأهيله ادة وإع ة الفطري اة الحي ى عل المحافظة ضرورة على سموه وأكد
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الرشيدة القيادة لتوجيهات هللا-تنفيذاً ع-أيدها م ة٬ الطبيعي ا ومكوناته البيئة على للحفاظ
اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ع م وبالتنسيق ة٬ الفطري الحياة لتنمية الوطني المركز خطط
اً وفق ك وذل التصحر٬ ة ومكافح اتي النب اء الغط ة لتنمي الوطني المركز ومع والزراعة٬

المملكة  .2030لرؤية
 

ة الفطري ات للحيوان ددة المتج ة االنطالق ذه به عادته س عن طالل بن تركي األمير وعبّر
وزارة ذلها تب التي الجهود مثمناً البيئي٬ التوازن تحقيق في أهميتها إلى مشيراً بالمنطقة٬
ي ف ائي اإلحي وع التن راء وإث ة٬ البيئي تدامة االس دأ مب تحقيق في والزراعة والمياه البيئة

 .المملكة
 

د محم دكتور ال ة الفطري اة الحي ة لتنمي الوطني ز للمرك ذي التنفي الرئيس رفع جانبه من
اإلطالق هذا ورعايته المبذولة٬ جهوده على عسير منطقة أمير لسمو شكره قربان علي
المستوى ى عل ة الفطري اة الحي على المحافظة جهود وترسيخ توسيع ظل في يأتي الذي
ياحية والس ادية واالقتص ة البيئي ة األهمي ذات ثروات ال ذه ه ى عل اظ والحف ني٬ الوط

 .والثقافية
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السادسعنوان اجتماعها تعقد األحساء واحة على للمحافظة العليا التوجيهية اإلشرافية اللجنة

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ للريتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

تعقد األحساء واحة على للمحافظة العليا التوجيهية اإلشرافية اللجنة
السادس  اجتماعها

 

الطويل  األحساء-هاني

تاذ األس اء األحس محافظة ل وكي سعادة دت/برئاسة عق ري الجعف راهيم إب ن ب اذ ”مع
اء األحس ة واح على للمحافظة العليا التوجيهية اإلشرافية ة”اللجنة بموافق كلت شُ تي ال

ة الواح ى عل للمحافظة ة الميداني ة للجن اندة ومس تعزيزاً األحساء محافظ السمو صاحب
ق المواف ن األثني وم الي باح ص ادس الس ا اجتماعه ديات التع ن م ا وحمايته ة 5الزراعي

رة األخ ادى اء1442جم رؤس ور وبحض ري لل ة العام ة المؤسس ر مق ي ف ك وذل هـ
المعنية الحكومية ة:الجهات البيئ وزارة مكتب األحساء٬ أمانة للري٬ العامة المؤسسة

تعراض اس ه خالل م ت الوطني٬ تراث وال ياحة للس ة العام الهيئة فرع والزراعة٬ والمياه
اهمة والمس ة البيئ ة لحماي دف ته تي ال ات التنظيم من عدد على واالتفاق األعمال جدول

واستدامتها الزراعية الرقعة على الحفاظ  .في
 

ال تي ال األنشطة ن م دد ع إغالق م ت ث حي ة الميداني ة اللجن ال أعم على سعادته واطلع
ق تطبي وجرى ة٬ القانوني اءلة للمس يعرضها مما التجاري النشاط مزاولة رخص تحمل
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المخالفين حق في النظامية والجزاءات  .الغرامات
 

 

56



 

لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالخارجعنوان المحاصيل استثمارات مرات3تضاعف

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بالخارج المحاصيل استثمارات  مرات3تضاعف

 
 

 التحرير-متابعات

ادر مص تقرار واس ع لتنوي ارج بالخ عودية الس تثمارات االس م دع امج برن دف يه ا بينم
المشاريع ويغطي للمملكة٬ الغذائي األمن مبادرة من كجزء الخارجية الغذائية اإلمدادات

ج تنت تي ة8ال التنمي ندوق ص تثمارات اس ة محفظ ت بلغ ددة٬ مح ية أساس يل محاص
و نح ادة بزي لایر٬ ار ملي ارج بالخ ي ي%55الزراع ف ا قيمته ن ي2019ع والت ٬

نحو إطالقه)644(بلغت منذ للبرنامج األول العام خالل لایر تضاعفت.مليون ا كم
نحو م»مرات3.5«مرات3االستثمارات دع الزراعي ة التنمي صندوق دأ ب ث حي

لنحو تصل مالية بمبالغ بالخارج السعودية لایر284.25االستثمارات  .مليون
 

األول  العام
غ مبال الي بإجم روض ق على موافقة الخارجي الزراعي االستثمار برنامج باكورة كانت

زراعة)644( دف به ه٬ إطالق ذ من امج للبرن األول ام الع خالل سعودي لایر مليون
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ن م ويا الص ول وف ة٬ الزيتي ذور الب ذرة٬ ال وب حب ح٬ القم عير٬ الش ات منتج د وتوري
ة الوطني ركات الش دى إلح روع مش ى عل ة الموافق ى إل افة باإلض ا٬ أوكراني ة جمهوري

السودان ة دول ي ف ي الحيوان اج واإلنت الزراعي تثمار االس في اريع.المتخصصة المش
 الجديدة

 
تصل ة مالي الغ بمب ارج بالخ السعودية تثمارات االس م دع الزراعية التنمية صندوق بدأ

ادل75 يع ما أي دوالر عن284.25مليون ل يق ال ا م تصدير بشرط لایر ون ملي
تى50% ح رض الق سيغطي ث حي ة للمملك روع المش محاصيل ن ن%60م م

المشروع ة ن.قيم بي الصندوق ن م دم المق رض الق تراوح دوالر75و25ي ون ملي
القائمة المشاريع لتوسعة إضافة الجديدة٬ المشاريع يكون.يشتمل أن الصندوق واشترط

عن يقل ال وأن%50ما سعودي٬ لمواطن ملكيتها تعود للقرض الطالبة الشركة من
المملكة في مسجلة الشركة  .تكون

 
المستثمرين  تعهدات

لصرف ا به تزام االل تثمرين المس ى عل يجب تي ال دات التعه ن م ددا ع الصندوق دد ح
ا م بتصدير والتعهد الحكومية٬ والموافقات التراخيص على الحصول وتتضمن القرض

ن ع ل يق ة٬%50ال المالي دات بالتعه تزام واالل ة٬ المملك ى إل اتج الن ول المحص ن م
ات والنفق ة٬ المالي ديونيات والم اح األرب ص حص ى عل ة المفروض ود القي د وتحدي
ر التقاري ورفع حدة٬ على مشروع كل حسب األصول ومبيعات المستقبل في الرأسمالية

للمشروع المالي الوضع حول الزراعي التنمية صندوق إلى  .الدورية
 

تمويلية  فجوة
ة تمويلي وة فج اك هن إن السهلي٬ د فه بن منير الزراعي٬ التنمية صندوق عام مدير قال
ات اتفاقي ع توقي ى إل يراً مش سدها٬ وحده للصندوق يمكن ال الزراعي القطاع في كبيرة

وك5مع البن قدمتها التي التمويالت قيمة ووصلت اآلن٬ حتى لایر2.5بنوك ار .ملي
ب بحس هلي٬ الس اف ة«وأض عربي ي س ي ب إن ي ندوق»س الص تثمارات اس أن ٬

لایر ار ملي ى إل وصلت ه محفظت أن اً مبين ذائي٬ الغ األمن ب مرتبطة ارج بالخ الزراعية
على تتركز أن8وهي مؤكداً للمملكة%50منتجات٬ يصدر أن يجب اإلنتاج  .من

 
القروض  نمو

بة بنس ت نم الزراعي ة التنمي صندوق قروض أن السهلي٬ ام%300أوضح ع ذ من
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من2016 أقل حينها كانت عام500والتي وفي لایر٬ ى2020مليون إل وصلت
من لایر3.7أكثر كورونا٬.مليار جائحة من األثر لتخفيف كان منها جزءاً أن وبين٬

ة البيئ وزارة مع ل الكام يق بالتنس ي الزراع للقطاع ندوق الص م دع يستمر أن ًا متوقع
بالمملكة الغذائي األمن استراتيجية لدعم الوطني التنمية وصندوق والزراعة  .والمياه

 
الصندوق  استراتيجية

ة٬ الزراعي ة التنمي صندوق إدارة س مجل س رئي ة٬ والزراع اه والمي البيئة وزير كشف
في الفضلي٬ ة2020يونيو26عبدالرحمن التنمي صندوق إدارة مجلس موافقة عن ٬

للفترة الزراعية التنمية صندوق استراتيجية على وتأتي).2025-2021(الوطني
ة للزراع ة الوطني تراتيجية االس ع م التوافق ب دة الجدي تراتيجية االس داف 2030٬األه

المملكة رؤية مع متوائمة وتأتي المملكة٬ في الغذائي األمن ا2030واستراتيجية وم ٬
الصندوق ي ف التحول ة عملي لقيادة الجديدة االستراتيجية وتسعى برامج٬ من بها يتصل
ات القطاع م دع ي ف تمرار االس الل خ ن م تقبلي المس دوره م وتعظي ة٬ المقبل نوات للس

ي وه ة الزراعي تراتيجية االس ي ف تهدفة المس ة الرئيس (الزراعية وت: والبي دواجن٬ ال
المائي واالستزراع اإلمداد)المحمية سالسل عبر والتوسع المستدامة٬ الريفية والتنمية ٬

الزراعي للقطاع المساندة والخدمات  .الزراعية
 

والقروض  االستثمارات
لایر)644(نحو2019  مليون
لایر2020  مليار
نحو قيمتها%55زيادة  عن

 
البرنامج  أهداف

الخارجية الغذائية اإلمدادات مصادر واستقرار  تنويع
للمملكة الغذائي األمن مبادرة  دعم

 
المشاريع  محاصيل

الصويا فول السكر األرز الشعير الذرة  القمح
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بدر..شاهدعنوان محافظة شمال واسط في الجراد أسراب انتشار

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد3207العددالكاتب 1تكرار

بدر..شاهد محافظة شمال واسط في الجراد أسراب  انتشار

 

التحرير–تواصل  :فريق
ي ف ابه حس عبر الصبحي٬ هاني المصور تر“نشر ه”توي خالل ن م ق وث ديو في مقطع ٬

األحد أمس بدر محافظة شمال واسط في الجراد أسراب  .انتشار
 

ا معلق ة٬ المدين غرب وب جن د بالتحدي انتشرت الجراد أسراب أن بحي٬ الص وأوضح
جندك“بقوله من جند إنه شئت..اللهم بما إياه  .”فاكفنا

 

وزارة ب الجراد ة مكافح ز مرك دير م الشمراني٬ د محم دس المهن د أك سابق٬ وقت وفي
ة٬ والزراع ة األغذي ة منظم من معتمدة مبيدات طريق عن الجراد مكافحة يتم أنه البيئة

عليها تؤثر وال للبيئة صديقة مبيدات  .وهي
 

صحة ى عل أضراراً ه ل أن دا مؤك راد٬ الج ذا ه اول تن خطورة ن م الشمراني٬ ذر وح
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بب يس د وق راد٬ الج مكافحة ي ف تخدامها اس م يت تي ال ة الكيميائي واد الم بسبب ان اإلنس
 .التسمم

 

الشمراني محمد المهندس ن“وتابع المواطني ع لجمي البيئة وزارة تطلقها تحذيرات هناك
الصحة على خطورته بسبب الجراد تناول بعدم المعتمدة مواقعها عبر  .”والمقيمين

 

الفيديو  شهد

http://twasul.info/1609907 
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لتاريخ الصحفي 06/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالرياضعنوان الصحي الصرف أغطية يسرقون ومخالف مواطنَين على القبض

الخبر الخبرالثالثاء-19/01/2021-06/06/1442تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد0العددالكاتب 17تكرار

الصحي الصرف أغطية يسرقون ومخالف مواطَنين على القبض
 بالرياض

 

 متابعات-الرياض

وا تورط دود الح ن أم ام لنظ الف ومخ واطنين م ى عل ض القب اض الري رطة ش ت ألق
الجرائم ن م دٍد ع د.بارتكاب خال د الرائ ة المنطق لشرطة ي االعالم المتحدث وأوضح

ب وتعق وال األم ى عل داء االعت رائم ج ة لمكافح ة األمني ة المتابع أن ب ديس٬ الكري
 .مرتكبيها٬

 

ن مواطني ى عل القبض ن م اض الري ة منطق بشرطة المختصة الجهة تمكن عن أسفرت
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ي الثان دين العق ن بي ارهم أعم ة٬ األثيوبي ية الجنس ن م الحدود ن أم لنظام ومخالف اثنين
ت تمثل ي٬ اإلجرام لوك والس ط النم ذات ب الجرائم ن م دٍد ع اب بارتك تورطوا والثالث٬
بالطرق متفرقة مواقع من الصحي الصرف بتمديدات الخاصة الحديدية األغطية بسرقة
ة األولي اإلجراءات اذ واتخ إيقافهم وجرى السكراب٬ منافذ عبر وبيعها والفرعية العامة

العامة النيابة إلى وإحالتهم بحقهم  .النظامية
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