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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العراقيعنوان الزراعة وزير يستقبل الفضلي

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 12تكرار

العراقي الزراعة وزير يستقبل  الفضلي

 

 

 واس-الرياض
ي ف وم الي الفضلي رحمن ال د عب دس المهن ة والزراع اه والمي البيئة وزير معالي استقبل
م كري د محم ي العراق ة الزراع ر وزي الي مع اض٬ الري ي ف للضيافة سعود الملك قصر

الخفاجي  .جاسم
 

م يه ا م خاصة الزراعي٬ بالقطاع ق تتعل موضوعات عدة مناقشة اللقاء خالل وجرى
العراقي السعودي التنسيق مجلس ضمن الزراعة لجنة إطار في  .الجانبين
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بمشاركةعنوان الحكومي للتواصل الدوري الصحفي المؤتمر وزراء3انعقاد

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

بمشاركة الحكومي للتواصل الدوري الصحفي المؤتمر 3انعقاد
 وزراء

 

 واس-الرياض
ن م ٌل ك ه في شارك ذي ال ي٬ الحكوم للتواصل دوري ال الصحفي ر المؤتم وم٬ الي د عُق
اه والمي ة البيئ ر وزي الي ومع بي٬ القص د ماج دكتور ال ف المكلَّ الم اإلع ر وزي الي مع
ة المعدني ثروة وال ناعة الص ر وزي الي ومع لي٬ الفض دالرحمن عب دس المهن ة والزراع

الخريِّف بندر  .األستاذ

ادرة مب اور مح م وأه ة٬ الراهن والقضايا تجدات المس رز أب ر المؤتم السعودية"وتناول
األخضر"ومبادرة"الخضراء األوسط رب"الشرق ق عن العهد ولي سمو أعلن اللتْين

امج برن يل تفاص ى إل افة باإلض ا٬ السعودية"إطالقهم ي ف نع اع"ص القط ورات وتط ٬
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المملكة في  .الصناعي
 

المكلف الم اإلع ر وزي وه ورات,ون تط من ة الحكيم ادة القي دعم ب ة المملك هدته ش ا بم
ي ف ة التحولي ة التنموي يرتها مس لت وواص ة المختلف االت المج تى ش في ة ومهم يرة كب

ام ع ة بداي ذ من شهدت ث حي اطق المن ف وبمختل القطاعات 11إطالق2021جميع
المي وع ي محل ر أث ذات ومشروع شهدت,مبادرة ط فق الماضية ام أي ة األربع وخالل

د العه ي ول الملكي السمو صاحب إعالن منها عالمية٬ بصمة ذات نوعية مبادرات أربع
الخاص؛"شريك"برنامج القطاع مع التشاركية للعالقة جديدة مرحلة إلى يؤسس الذي

داف األه ق تحقي وتسريع والخاص٬ ي الحكوم القطاعين ن بي الشراكة لتطوير ويهدف
تدام المس و والنم ار االزده م ودع اد االقتص ة مرون ادة زي ي ف ة المتمثل تراتيجية ,اإلس
تعود س تثمارات اس خ لتض ة المملك ي ف تثماراتها اس ز تعزي ة الوطني ركات للش هل ويس

وأبنائه الوطن على  .بالنفع
 

راً مؤخ د العه ي ول سمو ا أطلقه تي ال ادرات المب من عددا المؤتمر خالل معاليه وتناول
برنامج السعودية"منها في ى"صنع إل وصل ذي ال الوطني ج المنت تعزيز إلى الهادف

العالم178 حول الخضراء"ومبادرتي,دولة األوسط"و"السعودية الشرق ادرة مب
اخي"األخضر المن التغّير من والحد التصحُّر لمكافحة الهادفتين نوعهما من ,الفريدتين

اريع مش ي(كذلك الجزائ ام النظ ٬ ة المدني امالت المع ام نظ ٬ الشخصية األحوال ام نظ
ات اإلثب ام نظ روع مش ٬ ة التعزيري ات ن)للعقوب م دة جدي ة موج تُمثُِّل س تي ال ٬

أداء اءة وكف ة النزاه توى مس ع ورف ام باألحك ؤ التنب ة إمكاني ي ف هم ستُس الحات٬ اإلص
الرقابة وآليات اإلجراءات موثوقية وزيادة العدلية  .األجهزة

 
اء لبن الم الع ي ف نوعه من فريدا يعد الذي الين ذا مدينة مشروع إلى القصبي تطرق كما

على تحافظ الحضارية%95مدينة اة الحي ي ف ورة ث د تع تي ال الطبيعة وإعالن,من
ضخ ى إل دف ته تي ال تراتيجيته إس عن ة العام االسثمارات لایر150صندوق ار ملي

ة وظيفي فرص اد إيج خالل من الشعب ى عل بالنفع ليعود الوطني؛ االقتصاد في سنوياً
بـ القادمة سنوات العشر خالل مباشرة1.8تقدر ير وغ مباشرة ة وظيف ون ك,ملي كذل

ون تك أن ى إل دف ته اض الري ة لمدين برى ك تطويرية خطة عن العهد ولي سمو إعالن
بر أك ن الم10م الع ي ف دن التصميمية,م ة الرؤي الق وإط ر األحم البحر روع ومش

ة وجه ى إل ا كله ة المنطق ل تحوي ى إل ا خالله من يُسعى تي ال ر للتطوي السودة وشركة
وعالمية  .سياحية
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الصناعية األقمار مجموع ليصل صناعيين قمرين المملكة إطالق إلى السعوديةوأشار

ا17ًإلى عربي األول ز المرك ذلك ب ة محقق صناعياً ادرات,قمراً المب ك تل ع جمي اداً ع
ينعكس وس ة القادم الفترة خالل ومنافس ومزدهر قوي اقتصاد لبناء مقومات والمشاريع

التنمية محور هو الذي المواطن  .على
 

والقت اليمن في األزمة إلنهاء مبادرة قدمت المملكة أن معاليه أبان الدولي الشأن وفي
ة إيجابي ل فع وردود اً دولي اً وترحيب تقرار,تأييداً االس ق لتحقي تسعى ة المملك أن داً مؤك

ث حي ذلك ل تسعى ال ران إي ن م ة المدعوم ة الحوثي الميليشيا أن إال المنطقة في واألمن
يزان بج ة البترولي ات المنتج ع توزي ة محط ادرة المب ن م الي الت وم الي ي ف تهدفت ,اس

إلى األزمة بداية منذ المملكة و359وتعرضت دون589صاروخاً ب يرة مس ائرة ط
اليمنية األزمة إلنهاء السياسية الجهود رفضها استمرار يؤكد ما  .طيار

 
ة الجالل أصحاب ن م عدد ارة زي الي الح الشهر خالل هدت ش ة المملك أن ى إل ار وأش
ن م ة المملك ه ب تحظى ا م ت يثب ذي ال ر األم الشخصيات من والعديد والسمو والفخامة

الدولي المستوى على  .مكانة
 

أخذ ة بأهمي والوعي الصحية ات بالتعليم تزامهم ال ن والمقيمي واطنين للم ه معالي ن وثم
ن م أكثر إلى وصلت التي ى4.3اللقاحات حت ا إعطاؤه م ت اح اللق ن م ة جرع ن ماليي

عبر كافة587اآلن المملكة مناطق في للتطعيم جرعات,موقعا إعطاء معدل ووصل
إلى يوميا160ًاللقاح اء,ألف االنته ع يتوق الصحة وزارة خطة حسب أن إلى مشيراً

الحالي العام نهاية قبل والمقيمين المواطنين جميع تحصين  .من
 

بمبادرتي والزراعة والمياه البيئة وزير معالي نوه جانبه الخضراء"من و"السعودية ٬
األخضر" الوسط ن"الشرق ب د محم ير األم ي الملك مو الس صاحب عنهما أعلن اللتين

اً انطالق ي ف دفاع٬ ال وزير الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي عبدالعزيز بن سلمان
ة حماي في لجهودها واستكماال المشتركة٬ الدولية القضايا تجاه الريادي المملكة دور من
ا عنه صدر التي الماضي٬ العام العشرين لمجموعة رئاستها فترة خالل األرض كوكب
أول يس وتأس ون٬ للكرب دائري ال اد القتص وم مفه ني وتب ة٬ البيئ ول ح اص خ الن إع
ي األراض دهور ت ن م للحد ن دوليتي ادرتين مب الق وإط ة٬ للبيئ ة خاص ل عم مجموعة

المرجانية الشعب  .وحماية
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راء الخض ة الحقب ادة قي ي ف ة المملك ه توج مان سترس ادرتين المب أن ه معالي ح وأوض
ذات ق طري خارطة ي ف عها ووض والطبيعة٬ األرض ة لحماي ة المنطق ادة وقي ة٬ القادم

وستسهمان وطموحة٬ واضحة هللا-معالم يئة ة-بمش العالمي تهدفات المس ق تحقي ي ,ف
ة رؤي ق وف ا عليه ل العم يجري تي ال ة البيئي ود الجه تعززان المبادرتين أن إلى مشيراً

ة ي2030المملك ف ة المتمثل ة٬ البيئي ديات التح ة مواجه ي ف ادّة الج ة المملك ة ورغب
والتصحر٬ ار الغب موجات وارتفاع األمطار٬ نسبة وانخفاض الحرارة٬ درجات ارتفاع

الحياة جودة مستوى ورفع العامة٬ الصحة  .وتعزيز
 

زراعة تتضمنان المبادرتين أن الفضلي خالل10وأبان المملكة داخل شجرة مليارات
ي حوال ل تأهي ادة إع ادل يع ا م القادمة٬ ل40العقود تمث األراضي٬ ن م ار هكت ون ملي

ن م أكثر ب ة المملك ي%4إسهام يعن ا مم دهورة٬ المت ادرة المب تهدفات مس ق تحقي ي ف
ى إل ة الحالي باألشجار اة المغط المساحة ادة األراضي12زي دهور ت ن م للحد ضعفاً

و الفطرية٬ شجرة%1والموائل ترليون لزراعة العالمي المستهدف  .من
 

ادرة لمب سيكون أنه الخضراء"وأفاد عودية ي"الس النبات اء الغط ة تنمي ى عل ير كب ر أث
ي ف ر أث ا له يكون وس ة٬ للبيئ ري الفق ود العم ل تمث األشجار إن ث حي الفطرية٬ والحياة
ة ومكافح واالقتصادية٬ ة والجتماعي ة البيئي ار اآلث من والحد الملوثات٬ من الهواء تنقية
راد ألف ل عم رص ف اد وإيج ة٬ البيئي ياحة الس ودعم اة٬ الحي ودة ج ين وتحس حر٬ التص

 .المجتمع
 

اه المي مصادر ى عل والمحافظة ة البيئي تدامة االس ار االعتب في ستأخذ المبادرة أن وبين
ة الطبيعي الظروف ع م ق يتواف بما الدولية الممارسات وأفضل العلمية المنهجيات باتباع

من بأكثر تزخر التي المملكة٬ في اخ2000السائدة المن مع المتكيفة النباتات من نوع
المجال هذا في ناجحة تجارب وللوزارة للمياه٬ المستهلكة وغير  .السائد

 
جار األش ن م دد الع ذا ه ة لزراع ة الالزم اه المي ة كمي أمين ت أن ارات10(وبش ملي

الـ)شجرة أن الفضلي من10أوضح ة ومعمق ادة ج لدراسة ستخضع شجرة مليارات
الشأن هذا في البحر,مختصين سواحل على ستزرع المانجروف أشجار أن إلى مشيراً
زراعة برنامج ا10وسيعتمد أهمه الطرق ن م دد ع على شجرة تخدام-:مليارات اس

يرة كب ات بكمي رة متوف وهي المعالجة٬ ل,المياه مث ددة المتج اه المي مصادر تخدام واس
ر( البح اه مي ة٬ المعالج اه المي ار٬ األمط اه ة,)مي المحلي جار األش واع أن ة وزراع
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اه المي ن م يرة كب ات كمي ى إل اج تحت ال تي ال ة٬ المملك ي ف ائد الس اخ المن مع ,والمتكيفة
تمطار االس ل مث ا عليه ل العم ري يج تي ال ة٬ الحديث ات التقني ض بع تخدام اس ذلك ك

 .الصناعي
 
"وقال ل: للتعام ة الكافي ة المتراكم برة الخ ة والزراع والمياه البيئة وزارة لدى توفرت

خالل وزارة ال ا أطلقته تي ال التشجير حمالت من دءا ب ك وذل المبادرات٬ هذه مثل مع
بحملة الخبرات هذه وتوجت الماضية٬ خضراء"السنوات نجعلها ى"س عل ت بني تي ال

التجربة هذه على االعتماد وسيتم كبيرة٬ نجاحات عنها نتجت عملية ومنهجية  .أسس
 

د العه ي ول سمو ا عنه وتحدث واهتمام تفكير محل كانت المبادرتين أن معاليه وأوضح
بة مناس من أكثر ام,في ع وزارة اء إنش أن ى إل يراً العمل2016مش ي ف ا وجهوده م

تجارب وخوضها والزراعة ة بالبيئ الصلة ذات ة واألنظم تراتجييات االس تطبيق على
سيما ال المبادريتن هذه مثل مع للتعامل مستعدة لتكون أهلتها األشجار زراعة في عديدة

للبيئة صندوق هناك  .أن
 

ام الهتم دا تأكي ياق الس هذا في التاريخيتين المبادرتين هاتين عن اإلعالن أن إلى وأشار
تويات المس جميع على فيه الريادي ودورها البيئة٬ بحماية ي٬(المملكة اإلقليم الوطني٬

 ).الدولي

 
العهد٬ ولي سمو ذلك عن أعلن كما العربية الدول مع التنسيق سيتم أنه إلى النظر ولفت
ا بم الخبرات٬ وتبادل التعاون آليات وتفعيل متكامل٬ تشاركي بشكل للعمل إطار ووضع

لمبادرة الطموحة المستهدفات تحقيق في الخضراء(يسهم األوسط  ).الشرق

 
مبادرة تفاصيل عن سيعلن القادمة القليلة األشهر خالل أن الخضراء(وبين )السعودية

لمبادرة الدوليين الشركاء بحضور إقليمي تجمع إطالق على والعمل األوسط(٬ الشرق
عام)األخضر من الثاني الربع  ).م2022(خالل

 
ادرة مب إطالق أن ة المعدني الثروة الصناعة وزير معالي أوضح جهته ي"من ف صنع

ن"السعودية ب لمان س بن محمد األمير الملكي السمو صاحب من كريمة برعاية يأتي ٬
منطلق من ـ هللا حفظه ـ الدفاع وزير الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي عبدالعزيز

الوطني للمنتج محدود ال دعم من يقدمه وما الوطنية بالصناعة وحرصه  .اهتمامه
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ة التنمي ي ف ريكًا ش واطن الم ون يك أن ى إل دف يه ذي ال امج البرن ذا ه أن ه معالي اد وأف

المملكة لرؤية ة,2030وتحقيقاً الوطني الصناعات ر تطوي امج برن ادرات مب أحد هو
م أس تحت يعرف ذي ال ة الرؤي رامج ب ي ف بر األك امج البرن و وه اللوجستية والخدمات

الصناعة,"نجلب"برنامج قطاع هي مهمة قطاعات بأربع يعنى البرنامج أن إلى الفتاً
اللوجستية والخدمات المعدنية والثروة  .والطاقة

 
ذه ه ى عل االقتصادي العائد لتعظيد معاً تعمل أن تهدف األربعة القطاعات هذه أن وبين
دور ب اال ق تتحق أن ن يمك ال تهدفاته ومس ات القطاع ذه ه أن إال ة٬ مجتمع ات القطاع
ة فالحكوم ع٬ والمجتم الخاص والقطاع ة الحكومي زة األجه ن م ة حقيقي وشراكة حقيقي
ن وم ة العام ات والتوجه والتشريعات السياسات خالل من المحرك تكون س تي ال ي ه
الحقيقي الشريك هو الخاص والقطاع المختلفة٬ والممكنات والتمويل التحتية البنية خالل

البرنامج مستهدفات تمثيل صنع,في برنامج في المستهدفين فهم والمجتمع المواطن أما
السعودية  .في

 
الصناعة وزير معالي امج:وقال برن عودية"إن الس ي ف اعدة"صنع المس ى إل دف يه

ن م ثر أك اد إيج ي ع1.3ف ورف دين والتع الصناعة قطاع ي ف ة وظيفي فرصة ون ملي
من الخاص القطاع في%65الى%40مشاركة المباشر األجنبي االستثمار وزيادة
من اإلجمالي المحلي قدره%3.8الناتج دولي متوسط  %.5.7إلى

 
معاليه "وأضاف وي: ق إرث ى عل نبني البرنامج إطالق ومع المملكة في بحمدهللا نحن

من ي45ألكثر حوال اء بن خالل من تحققت المكتسبات وهذه مصنع10عاما٬ً اآلف
بـ استثمارات لایر1.115وبحجم وصلت,ترليون ث حي الم الع حول اراً انتش وحققنا

من أكثر إلى المملكة العالم178منتجات حول  ".دولة

 
معاليه ل"وتابع مث الجائحة بسبب ت طرئ تي ال االحتياجات ننقل أن بحمدهللا استطعنا

ة٬ ألزم ا ذه ه ات متطلب ه يواج توى مس ى إل ادي اعتي توى مس ن م ات وكمام ات معقم
دى يتع ال ان ك الكمامات من اإلنتاج أن إلى ادة400مشيراً زي م وت اً يومي ة كمام ف أل

إلى والوصول يوميا5ًذلك كمامة  .ماليين
 

ام ع نجاحات ق حق الصناعي القطاع أن إال الجائحة ورغم أنه الخريف 2020وأكد
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لـ ترخيص ال م ت ث ى903حي عل ت فاق تثمارات باس انع ق23مص وخل لایر ار ملي
والمواطنات39القطاع للمواطنين معظمها كان وظيفة التشغيل,ألف حيز في بدأ كما

ى عل يزيد ج,مصنعا515ًما نتائ ة المعدني ثروة ال و الصناعة وزارة ق بتحقي اً منوه
في أو المحلي المحتوى في سواًء والشركاء المكتملة الصناعة منظومة خالل من كبيرة
وزارة ال الة رس إيصال ي ف اعد تس التي األخرى الجهات في أو الخارجية التجارة هيئة

وغيرها والدواء الغذاء وهيئة والمقاييس المواصفات هيئة  .مثل
 

صناعة أي إن ث حي ة٬ المختلف للصناعات نظرة الصناعة قطاع في أن الخريف وأفاد
دماجات ان أو دة موح ات كيان ود بوج ق يتعل ا فيم ه أن ى عل د والتأكي ه٬ توجي ى إل اج تحت

برنامج مثل برامج هناك أن مبينا مساعدتها٬ في الوزارة ع"ستسهم م راكة بالش شريك
المبادرات هذه مثل تحقيق إلى سيهدف الخاص  .القطاع

 
ار أش برى٬ الك ة العالمي تثمارات االس وجذب الوطنية االستهالكية السلع صناعة وحول
إحدى وهي تهالكية االس المنتجات صناعة ة لتنمي تراتيجية اس خطة وجود إلى معاليه
ى عل الخطة وستبدأ محلياً يستهلك ما توطين حول وتتركز الفرعية٬ االستراتيجيات أهم
باإلضافة تهالكية٬ االس واد والم الصناعات ن م مجموعة ار باختي وأساسي أولي نطاق
التحتية٬ البنية وتهيئة التمويل خالل من ستستخدم التي األدوات من مجموعة تمكين إلى
ة والقائم عار األس ص يخ ا م واء س ي٬ المحل وى المحت ي ف رة المتوف األدوات يز وتحف

وغيرها  .اإللزامية
 

ات والتوجه ة الحكوم ة سياس تتضح عندما أنه أوضح العالمية بالشركات يتعلق فيما أما
ن م أن دا مؤك ة٬ المملك داخل صناعات اء لبن زة محف تكون س تهلك المس يدعمها س التي
ن م والقرب المملكة داخل الصناعة بتوفير المستثمر لدى القناعة إيجاد البرنامج أهداف
ة داخلي درات ق اء لبن يزا مم د يع ي الجغراف ة المملك ع موق أن ى إل يرا مش تهلك٬٬ المس

المحلي السوق في للتنافسية الفرصة وإعطائها الشركات هذه  .ستخدم
ي ف الماضية نوات س الث الث خالل حصل ما أن إلى معاليه ريعية"وأشار التش ة "البيئ

ات المعوق وأن القطاع٬ ذا ه ة تنمي تهدفات مس ستخدم الصناعي القطاع ي ف والممكنات
يرة٬ األخ نوات الس ي ف خاصة يز مم بشكل ا معه ل التعام جرى ا منه جزءا التشريعية
ن٬ المحليي المصنعين مساعدة أهدافها من التي الخارجية٬ التجارة هيئة إنشاء بعد وذلك
ات٬ المعوق من وغيرها اإلغراق ومكافحة العادلة غير الممارسات من األسواق وحماية
ات للمنظم ة المملك انضمام من االستفادة الوطنية الصناعات تطوير في سيسهم مما وأن
هام إس ى إل باإلضافة ة٬ البيني ات العالق تى ح أو ة الخارجي ارة التج ة منظم ل مث الدولية
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ى عل اعد تس تي ال التشريعات ن م ير كث هيل تس ى عل ل تعم التي المحلي المحتوى هيئة
المحلي المنتج  .تفضيل

 
ع م ل والعم ات الجامع ن بي اغم التن ة وكيفي العلمي البحث بمنظومة المملكة اهتمام وأكد
ى إل ة العلمي البحوث ل لتحوي تساعد تي ال ات والجه ة البحثي ات والجه الخاص القطاع

 .صناعات
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حجمها:الفضليعنوان تحديات ستخفض الخضراء لایر90السعودية مليار

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

حجمها:الفضلي تحديات ستخفض الخضراء مليار90السعودية
 لایر

 
 

 الوطن:أبهـا

ل التواص ر مؤتم الل خ لي٬ الفض دالرحمن عب ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي ال ق
ر األمي د العه ي ول ا عنه ن أعل تي ال راء الخض عودية الس ادرة مب إن وم٬ الي ي٬ الحكوم

ا حجمه ديات تح تخفض س لمان س ن ب د لایر90محم ار ة.ملي المملك أن اف وأض
ادرة مب ذ تنفي ي ف ا مهم دا راف تكون وس اه٬ المي مصادر تنمية مجال في خبرات اكتسبت
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الخضراء  .السعودية
 

إن الفضلي٬ من«وأضاف ى األدن د الح ي ف ش تعي ات غاب ا بأنه تصنف اطق من اك هن
ة المملك داخل ر.»المياه عب ه مواجهت ن يمك ادرة للمب اه المي أمين ت تحدي أن موضحا

المالحة اه المي ن م األشجار ن م جزء يروى أن يمكن وبالتالي السواحل٬ على التشجير
ذلك جانب إلى األمطار مياه مصادر من الفائدة وسنعظم المعالجة٬  .أو

 
ة الفطري اة الحي م ودع ئي٬ البي وازن الت تعيد س راء الخض عودية الس ادرة مب إن ال وق
مباشر اقتصادي ر أث لها وسيكون الحياة٬ جودة على إيجابي أثر لها وسيكون بالمملكة٬

مباشر٬ ي«وغير بحوال ة المملك في البيئي التدهو أثر يقدر من لایر90٬فهناك ار ملي
التحديات هذه من الحد في المبادرة  .»وستسهم

 
لمان٬ س ن ب د محم ير األم د العه ي ول ادرتي مب إن ال راء«وق الخض عودية »الس

األخضر«و األوسط دى»الشرق ول ة٬ دولي وتجارب ة٬ علمي دراسات على بناء ستنفذ
و برى٬ الك ادرات والمب اريع المش ذه ه ل مث ي ف برات خ ة ل«المملك عم ى عل ول نع

المجال هذا في والعلمية الدولية٬ الخبرات من واالستفادة متكامل٬  .»تشاركي
 

ة والطبيع األرض ة حماي ي ف ة والمنطق ة المملك ه توج مان ترس ادرتين المب أن د وأك
وي ق كل بش همان وستس ة٬ وطموح حة واض الم مع ذات ق طري ة خارط ي ف عها ووض

العالمية المستهدفات من.بتحقيق الطموحة٬ ادرات المب ن م ددا ع ستتضمن ا أنه ن وبي
زراعة ادة10أبرزها إع يعادل ما القادمة٬ العقود خالل المملكة داخل شجرة مليارات
حوالي احة40تأهيل المس ي ف ادة زي ني يع ا م المتدهورة٬ األراضي من هكتار مليون

إلى الحالية باألشجار  .ضعفا12المغطاة
 

من أكثر ب المملكة مساهمة تمثل المبادرة هذه إن تهدفات%4وأضاف مس ق تحقي ي ف
و ة٬ الفطري ل والموائ األراضي دهور ت من للحد العالمية المستهدف%1المبادرة ن م

شجرة تريليون لزراعة  .العالمي
 

من أكثر إلى المحمية المناطق نسبة رفع على الخضراء السعودية مبادرة 30وستعمل
بـ% در تق تي ال ة المملك ي أراض احة مس ن اوز600م لتتج ع٬ مرب تر كيلوم ف أل

بحماية الحالي العالمي من%17المستهدف دد ع ى إل إضافة ة٬ دول ل ك أراضي من
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احلية والس البحرية البيئة لحماية ات.المبادرات االنبعاث ل تقلي ي ف ادرة المب ستسهم ا كم
ن م أكثر ب ة%4الكربونية الطاق اريع مش خالل من ك وذل ة٬ العالمي اهمات المس ن م
ستوفر التي عام%50المتجددة بحلول المملكة داخل الكهرباء إنتاج  .2030من

 

الفيديو  شاهد

https://video.twimg.com/amplify_video/1377317559989534721/vid/640x360/JUO-Snh-LahcSbRK.mp4?
tag=14 
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لزراعةعنوان المياه تأمين سيتم مبادرة10كيف ضمن شجرة الخضراء"مليارات اإلجابة..؟"السعودية هنا

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد3575العددالكاتب 1تكرار

لزراعة المياه تأمين سيتم مبادرة10كيف ضمن شجرة مليارات
الخضراء" اإلجابة..؟"السعودية  هنا

المصادر من عدٍد على التشجير برنامج  سيعتمد

 

نجدي  الرياض-ياسر

ة زراع عن لمان س ن ب د محم األمير العهد ولي سمو إعالن شجرة10جاء ارات ملي
ة٬ القادم ود العق خالل السعودية ة العربي ة المملك ل السعودية"داخ ادرة مب ن م كجزء

العدد"الخضراء هذا لزراعة الالزمة المياه كمية تأمين يمكن كيف هاماً سؤاالً ليطرح ٬
األشجار؟ من  الهائل
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ذي ال الفضلي٬ دالرحمن عب اه٬ والمي ة والزراع ة البيئ وزير عليه أجاب االستفسار ذلك
ا منه اه٬ المي مصادر من عدٍد ى عل سيعتمد التشجير امج برن أن د اه:أك المي تخدام اس

اه ومي األمطار٬ اه مي ل مث المتجددة المياه لمصادر استخدام هناك سيكون كما المعالجة٬
الصناعي االستمطار مثل الحديثة التقنيات بعض استخدام إلى إضافة  .البحر٬

 

ه"الفضلي"وأوضح أن ي الحكوم للتواصل الدوري الصحفي المؤتمر خالل حديثه في
ي الت المملكة٬ في السائد المناخ مع والمتكيفة المحلية األشجار من نوعيات زراعة سيتم

المياه من كبيرة كميات إلى تحتاج  .ال
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األخضرعنوان األوسط الشرق

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

هللالكاتب الجار الرصد17717العددعبدالعزيز 1تكرار

األخضر األوسط  الشرق

 

 

هللا.د الجار  عبدالعزيز

م األقالي ي ف ة الواقع ة والمملك اة٬ الحي اط أنم ين تحس ا عليه وم تق ضرورة البيئة تحسين
دخالت ت دون م دائ ئي بي دهور ت ي ف تمر تس أن ن يمك ال يا آس ي غرب وب جن من الجافة
ن لك يرة٬ كب ة رملي صحاري ي ف ا أنن صحيح ان٬ المك ة بيئ ين وتحس اذ وإنق ومعالجات
ل مث ة عظيم ادرات مب بر ع األشجار ص ونق والتصحر ال الرم ع م نتصادق أن ا علين
األحد وم ي أعلنها والتي سلمان٬ بن محمد األمير العهد ولي سمو يقودها التي المبادرات
وتضمنت والعراق٬ والسودان وقطر والبحرين الكويت دول بقيادات باتصاله  :الماضي

 

لزراعة- المنطقة دول مع بالشركة تهدف األخضر٬ األوسط الشرق مبادرة 50بحث
العالم في تشجير إعادة برنامج كأكبر شجرة  .مليار

 

المتجددة- الطاقة مساهمة وزيادة النفط إنتاج كفاءة  .تعزيز

والساحلية- البحرية البيئة على  .الحفاظ

الطبيعية- المحميات نسبة أعداد  .زيادة
 

األوسط الشرق وفي الدول هذه في العامة والصحة الحياة جودة تحسين أجل  .من
 

مبادرتي إطالق في قريًبا ماضية  :فالمملكة

الخضراء-  .السعودية

األخضر- األوسط  .والشرق
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ة وثقاف وين تك ي ف ة طويل نوات لس ت عاش ة العربي رة الجزي أن روف مع و ه ا وكم
رى أخ ة تاريخي ب وجوان رقية٬ والش ة الغربي واحلها س تثناء باس ة المعزول حراء الص
رة الجزي ت وعرف ورة٬ المن ة والمدين ة المكرم ة مك تين المقدس دينتين الم ن م ة متقطع
ذه ه ت زال ا وم ة٬ الجوفي اه والمي األمطار ونقص اه المي وشح التصحر بدولها العربية
ي ف ة المملك د وتوحي تقرار اس د بع الظروف بعض تغيرت كانت وإن قائمة٬ المؤثرات

العشرين القرن  .منتصف
 

جودة لتحسين ضرورة لمان س ن ب د محم ير األم سمو د العه ولي مبادرات ستكون لذا
دهور ت ف توق ادرات مب ة حزم بر ع يا٬ آس ي غرب وب جن ألقاليم العامة والصحة الحياة
يزداد وسوف بالتصحر٬ هائلة سرعة األخيرة السنوات في شهد والذي الطبيعية٬ الحياة
زراعة برنامج خالل من األقاليم حماية في الدول تتحرك لم إذا وحرًجا صعوبة الوضع

العربية الجزيرة دول في البيئي الوعي ونشر الطبيعية المحميات وتعدد  .األشجار
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جديدعنوان من العالم يُبهر السعودي العهد ولي

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

العتيبيالكاتب الرصد3270العددنافل 1تكرار

جديد من العالم يُبهر السعودي العهد  ولي

 
 

العتيبي.د  نافل

القضاء ن م ون ويتمكن بسرعة ون يرتجل أن تطيعون يس ذين ال ك أولئ روة ث هو النجاح
مدمرة حاله ر..على أكث ا متعلق يز المتم األداء أصحاب يحققه الذي النجاح يكون فربما

ا كم ط٬ فق دة الفري ة بالموهب س ولي المناسب٬ الوقت وفي المناسب٬ المكان في بوجودهم
و لي ينغوي تش ب الكات ول ع..يق جمي رح ويط ده٬ وح ا واقًف ب ينتص ذي ال خص فالش

والنجاح القوة له ُيتوقع الذي الشخص هو جانًبا؛ الخارجية  .ماردن..المساعدات
 

انغ لي ه جوكي ًال (234–181(فمث طة) المبس ينية هر:بالص أش ن م ان ك
ا٬ً ومهندس يا٬ً سياس داً قائ كان كما الصين٬ منطقة في الثالث الممالك عصر إستراتيجيي

ومخترعاً عائلته.وعالما٬ً ل”جوكيه“اسم يمث اآلن و وه ائع٬ ش ير غ مركب اسم و ه
الصينية الثقافة في واإلدراك  .الذكاء

 

القديمة هان شو ساللة من هو ليانغ اقرة..جوكيه العب اجحون والن دعون المب م ه فهكذا
ه ب ذى ُيحت مثاًال وُتصبح الجميع وُتدهش للعادة خوارق تكون ِعظام بأمور يأتون والذين

التاريخ مر على المتعاقبه  .لألجيال
 

الن وإع عي س د بع د جدي ن م الم الع ترام اح ب ويكس ر يُبه د العه ي ول يدي س و ه ا فه
ة طموح ة حمل إطار ي ف ة القادم ود العق خالل شجرة مليارات عشرة لزراعة السعودية
ون الكرب ات انبعاث لخفض السبت وم ي لمان س ن ب د محم ير األم د العه ولي عنها كشف

األراضي وتدهور التلوث  .ومكافحة
 

تستهدف السعودية إن الم الع ي ف ط للنف مصدر بر ألك وي الق اكم الح محمد األمير وقال
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الكربون انبعاثات توفر“خفض س تي ال ددة المتج ة الطاق اريع مش خالل من 50وذلك
عام بحلول المملكة داخل الكهرباء إنتاج من  .”2030بالمئة

 

ى عل رى أخ ة عربي دول ع م ا أيض اض الري ل تعم وف ط“وس األوس رق الش ادرة مب
يكون40لزراعة”األخضر س ه بأن د العه ي ول وصفه ا م و وه أخرى٬ شجرة مليار

العالم“ في تشجير إعادة برنامج  .”أكبر
 

ا إنه ابق الس ي ف ت قال البحر٬ اه مي ة بتحلي وم تق الم الع ي ف دولة أكبر السعودية٬ وكانت
ل القلي ى إل اج تحت ة محلي أشجار لزراعة تدويرها المعاد والمياه األمطار مياه ستستخدم

الحضرية المناطق في ذلك في بما الري مياه  .من
 

الخضراء“وتعد السعودية رؤية”مبادرة من اعتماد2030جزءا لخفض العهد لولي
البالد في الحياة نمط وتحسين النفط عائدات على  .المملكة

 

عودية الس اء األنب ة وكال ا نقلته ريحات تص ي ف د محم ير األم ال ة“وق المملك اج تحت
ر التغي ة مكافح ي ف ارعة متس ى وبخط دمًا ق ي المض ى إل ع أجم الم والع ة والمنطق

اليوم..”المناخي يتجاوز ال األوسط الشرق في النظيفة الطاقة إنتاج حصة أن وأضاف
ات انبعاث خفض أجل ن م دول ال ذه ه ع م ستعمل السعودية أن إلى مشيرا بالمئة٬ سبعة

من بأكثر المنطقة في النفط إنتاج عن الناتجة  .بالمئة60الكربون
 

ارس م ي ف اض الري فت كش أن بق س إذ ه٬ نوع ن م األول و ه الن اإلع ذا ه ن يك م ول
روع)آذار( مش دف يه إذ مة٬ بالعاص اص خ ابه مش روع مش ن ع ي الماض ام الع ن م
الخضراء“ ن”الرياض م ة المدين ي ف الخضراء احة المس ن م رد الف نصيب ع رف ى إل

إلى1.7 حاليا٬ً مربع يعادل28متر بما مربعا٬ً اآلن16٬مترًا عليه هي عما ضعفاً
من المدينة في اإلجمالية الخضراء المساحات نسبة ى1.5وزيادة إل حالياً المئة 9في

يعادل بما المئة٬ من541في أكثر غرس خالل من وذلك مربعا٬ً ن7كيلومتراً ماليي
وشوارعها الرياض أحياء كل في شجرة المليون  .ونصف

 

دعى تُ دة جدي ة مدين عن ابهاً مش براً خ العام٬ هذا مطلع حمل حين ن“في الي د”ذا تمت ٬
مساحة على170على محافظة ى95كيلومترا٬ً عل الموجودة ة الطبيع من المئة في

ال وبالتالي شوارع٬ أو سيارات دون من كربونية“أراضيها٬  .فيها”انبعاثات
 

د العه ي ول ل قب ن م يرة االخ نوات س س الخم ي ف ارعة والمتس ة المتوالي ات فالنجاح
ارة الجب ود للجه ة٬ المتقدم دول ال ن م ير الكث ار انظ محط ة المملك ن م جعلت السعودي
هللا اه رع الشريفين رمين الح ادم خ سيدي ة حكوم من اهي الالمتن دعم وال ة ..والمبذول
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غ بل د العه ي فول ه٬ بنات برى ك ي ه النفس ب ة والثق وح الطم ه وام ل العم اح النج أبو ف
السماء ِعنان المُدهشة ونجاحاته  .بطموحاته

 
السعوديين نحن لنا وفخًرا وذخًرا عزاً امرنا ووالة وطننا هللا  .حفظ

 

النفيعي.د غازي بن  نافل

الدول بين التاريخية العالقات في ومختص استراتيجي  خبير
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخضراءعنوان وأنديتنا…السعودية

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الجليحيالكاتب الرصد23453العددمحمد 1تكرار

الخضراء  وأنديتنا…السعودية

 
 

الجليحي  محمد

دف ته ادرات؛ ومب اريع بمش هللا٬ ا حفظه ا٬ دولتن ا علين ل تط رى٬ وأخ ترة ف ن بي ا م
ي ف للسالم ة المملك ادرة مب د فبع ط٬ فق للسعودية وليست ام٬ ع بشكل البشرية لمصلحة

مبادرتا تنطلق الخضراء”اليمن٬ عودية ة”الس زراع شجرة10وتتضمن ارات ملي
ادرة مب ة والثاني ة٬ القادم نوات الس الل خ المملكة ل ر”داخ األخض ط األوس رق ”الش

ي ف البيئية التحديات ومواجهة العالمية المناخ أزمة لمكافحة الدولية الجهود ضمن وذلك
المملكة.المنطقة رؤية مع وتماشياً انطالقاً تأتي والمشاريع المبادرات  .2030هذه

د ورائ ادرات٬ المب ان ورب د العه ي ول لمان س ن ب د محم ير األم الملكي مو الس صاحب
ه ووطن ه ومليك ه دين ة لخدم د ج ل بك ل يعم الثاقبة؛ النظرة وصاحب الكبيرة٬ التحديات

رية ة.والبش وأهمي ر الفك و عل ى عل دل ي ة المبارك اريع والمش ادرات المب إعالن ف
 .األهداف

 

دعاها مما الحرارة؛ درجات وارتفاع األمطار٬ شح من عانت السعودية العربية المملكة
ن القواني وسن البيئي األمن قوات خالل من عليها٬ والمحافظة البيئة قطاع على للتركيز
ز لتعزي أتي ت ود الجه ذه ه وأن ة٬ الطبيعي ة البيئي الحياة مكونات على للمحافظة الداعمة
ر الخي أرض نا؛ أرض ى عل ش يعي ن لم اة٬ الحي ودة ج توى مس ع ورف ة العام حة الص

 .والنماء
 

ان ك ا٬ ألبنائن رق مش تقبل مس نحو واالنطالق ة النظيف ة والبيئ د الرغي ش العي ق ولتحقي
واء اله وث وتل حر التص اكل مش ل وح ادرات المب ذه ه ل بمث م ألجله ل نعم أن ب يج

المصانع بفعل السامة الغازات  .وانبعاث
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السؤال أن ادرات؟…إال المب ذه ه مع الرياضية األندية قبل من تفاعل هناك سيكون هل

فقط؟ بالشعارات تضامنية ستكون  أم

 

مناشط ل ك ي ف ك ذل ل وتفعي ل والعم ل بالفع ادرات المب ذه ه ع م التفاعل يكون أن يجب
ة األندي اركات مش ع جمي ي وف ة٬ واالجتماعي ة والثقافي الرياضية النواحي بجميع األندية
أو ة٬ العربي والت البط أو يا٬ آس ال أبط دوري ي ف اركة المش ة لألندي واء س ة الخارجي

اب األلع ع جمي ي وف ة٬ جار.الخليجي األش ة زراع ي ف ارك تش ديتنا أن رى ن ال اذا لم
ة األندي رات مق ل داخ ن م ة البداي ون ولتك واء؛ اله وث تل ن م ل التقلي ي ف اعدة والمس

البيئة صحة تخدم التي واألدوات التقنية  .باستخدام
 

من يكون أن المفترض هو بالعمل التكاتف لذا العالمية؛ والريادة المبادرة أصحاب نحن
ل تفعي ي ف للمشاركة األندية داخل لجان هناك كان لو وعشمي القادمة٬ الفترة في أنديتنا
ذه ه إبراز ب نشارك كإعالم ونحن المجال٬ هذا في إنجازه يتم ما ومتابعة المبادرات هذه

وإبداعها بمشاركتها األندية وتميز عمل.األنشطة لكل داعمة بالتأكيد الرياضة ووزارة
المبادرات هذه نجاح دعم في يساعد  .وطني

 

Mohammed158888@ 
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ومواطن"شريك"عنوان وطن الخضراء السعودية

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

المالكيالكاتب الرصد19274العددعبدالملك 1تكرار

ومواطن"شريك" وطن الخضراء  السعودية

 
 

المالكي.د  عبدالملك

إعجاب ار مث ت بات ن األمي د العه ي ول يدي س سمو تباًعا لنا يزفها التي البشائر تلك كل
من تفادة واالس ادة اإلف ى عل وم تق ها أسس ألن م«عالمي ه»ُحل معالم د جس واقًعا ات ب

مشروع الخضراء«موخراً  .»السعودية
 

السعودي12بمجموع الوطني االقتصاد ي ف تثمارات االس حجم سيصل لایر تريليون
حتى تعالى هللا عّراب2030٬بإذن أوضح ة«كما المبارك السعودية سيدي»الرؤية

منها األمين٬ العهد برنامج5ولي من ه»شريك«تريليونات عن ن أعل ذي ال السعودي
باألمس الطموح  .قائد

 

أن لزاًما ان ك د فق الحكيمة٬ القيادة لدن من القصوى األهمية يُولى الخاص القطاع وألن
الكبرى المشروعات ومضمونتدعم شكل من يتخذ والذي الخاص القطاع بين مشاركة

المباركة« اركة»الرؤية المش ك تل اح نج ى عل أدل وال اندة٬ والمس دعم لل رئيساً إطاراً
من أكثر رصد من206من ل أق ي ف ط فق ا كورون لجائحة لایر ارات هًرا12ملي ش

ة.مضت المملك ل جع عملًيا واقًعا الخاص للقطاع ة الحكومي اندة والمس دعم ال ون ليك
المساس دم ع ولضمان الخاص للقطاع ة الحقيقي الشراكة في المتقدمة العالم دول تتقدم
بع الس الصناعية دول ال ره توف م ل ا م و وه بالجائحة أثره ت أو السعودي المواطن ب سلباً

باألقوال ال باألفعال السعودية فعلت كما  .لمواطنيها
 

عشر ني الث الوصول ة آللي ن األمي د العه ي ول يدي س سمو ة كلم ن م يح التوض ان وك
ام الع ول بحل السعودي االقتصاد في تُضخ أن2030تريليوناً تكون3ب س ات تريليون

صندوق رافد هللا ة»األجيال«بإذن التنموي المشاريع لُجل العامة االستثمارات صندوق
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تُضخ.المبهرة م4فيما ل والتي لالستثمار الوطنية االستراتيجية مظلة تحت تريليونات
ابًقا س ا عنه ن الُمعل االقتصادية المشارب ُجل من سواء الوطنية شراكتها منبع خافًيا يعد
ارب المش ة وبقي ياحة والس دين والتع ناعة والص ة الطموح و أرامك تثمارات اس ل مث
ونحن ة المبارك ة الرؤي اح نج ى عل اهد ش ع الواق أرض على التي التنافسية االقتصادية

األولى العشر سنواتها  .في
 

إعجاب ار مث ت بات ن األمي د العه ي ول يدي س سمو تباًعا لنا يزفها التي البشائر تلك كل
من تفادة واالس ادة اإلف ى عل وم تق ها أسس ألن م«عالمي ه»ُحل معالم د جس واقًعا ات ب

مشروع الخضراء«موخراً أثيره»السعودية وت اخ للمن العالمية والرؤية يتوافق والذي
القادمة العقود في  ..!وأهميته

 

ون تك أن ه وآلم ارة الجب اريع المش تلك أوجعته العظمى«ولمن ك»السعودية تل بجل
اره وإبه الم الع أنظار محط د..المشاريع العه ي ول يدي س سمو ره ذك ا لم عودوا ول نق

لعام صفر شهر من عشر الخامس يوم يكون1440األمين س األوسط الشرق أن من م
هللا الجديدة«بإذن منطلقات»أوروبا أن لتعلموا م«عودوا العظي د»التشجير رواف ا له

ذ من اقتصادياً بأسره الم بالع ألمت التي التحديات رغم الطموحات عليها بُنيت وأساسات
الحين  .ذلك

 

ان ره ا هم واطن والم وطن ال إن ول نق ا لمان«ختاًم س ن ب د و»محم ريك«٬ »ش
الخضراء«و ا»السعودية ه-يقودهم وتوفيق هللا د بع ماء الس ان عن انق تع م وطن-بهم
هللا»عظيم« بعد وقوته عونه يستمد ُعاله-ومواطن في ر-جل مثاب د مُج أمير طموح

حليفه والسداد التوفيق وكان إال قط نجاح على يراهن  .لم
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخضراء«عنوان مدننا»السعودية إلنجاح

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الجليديالكاتب الرصد17717العددنداء 1تكرار

 بناء

الخضراء« مدننا»السعودية  إلنجاح

 
 

الجليدي/م عامر بن  نداء

فكرة الخضراء«جاءت د»السعودية العه ي ول الملكي السمو صاحب عنها أعلن التي
رة لفك تكماالً راء«اس الخض اض موه»الري س ان ك ل ب هللا-٬ ه مل-حفظ أش رة نظ ذا

هي ثالثة مبادرة وأطلق المبادرتين٬ بهاتين اإلقليمي المحيط ربط عندما الشرق«وأكبر
األخضر هو»األوسط وم الي ني يهم ما ولكن الخضراء«٬ عودية ن»الس م تَُعدُّ ث حي

الصحية ة البيئ اعد تس أن ن يمك تي وال الم٬ الع ي ف اً طموح التشجير ع رف اريع مش م أه
ي ف تفاقمت للتحضر ة البيئي ار اآلث ألن ك وذل ا٬ به اة الحي جودة وترفع بمدننا المحيطة
ر غي الخطط وبعض ه٬ ل المخطط ير وغ دن للم السريع ع التوس بسبب األخيرة اآلونة
ا وم اخ المن ير تغي ى عل ر أث ا مم دن الم ذه له ة الطبيعي ة البيئ ترام واح لمراعاة ممنهجة

دن الم ذه به زهم وتمرك ري البش غط الض أثير ت ن م احبها عودية.ص الس روع فمش
ك كذل ه خطط تشمل ا وإنم ط فق األشجار ة زراع ى عل يقتصر ال أن نى أتم الخضراء
األراضي ل تحوي ع لمن ة والزراع ديات البل دور م وتحجي األراضي استخدمات مراجعة
وع ن ان ك ا أًي األراضي مطوري ع جمي إلزام وكذلك أخرى٬ استخدامات إلى الزراعية

وخضراء٬)الخ...صناعي-سكني(التطوير مفتوحة اطق كمن احة المس ن م بنسب
األشجار من معيَّن عدد وضع  .وكذلك

 

ي األراض ذ تنفي ي ه ادرة المب ذه له احبة مص ا رؤيته نى أتم تي ال ط الخط من ض ن وم
اعتبارات ووضع جرداء٬ كأراٍض تركها وعدم السكنية األحياء في كحدائق المخصصة

دوري بشكل بصيانتها ام واالهتم ا٬ به األشجار زراعة عند الخطط.لها ضمن ومن
24



دن بالم ة الرئيس اور والمح ادين المي ي ف جار األش ة زراع د عن ة وأنظم ايير مع ع وض
باألحياء الداخلية الشوارع  .وكذلك

 

اح إلنج ري نظ ة وجه ن راء«وم الخض عودية طة»الس المتوس دن الم و نم جيع تش
ة للتنمي ع والتوزي ا٬ به اة الحي جودة ات مقوم ير بتوف ا منه الهجرة من والحد والصغيرة

ة معين دن م على البشري الضغط لتقليل بها م.المشجعة والمقي واطن الم دور أنسى وال
قاط بإس ا يقطنونه تي ال اني بالمب ة المتمثل انية الخرس ة الكتل أحاطة مراعاة التشجير عند
ل الكت ك تل من الحراري االنبعاث لتقليل منها االستفادة يتم لكي عليها الشجار تلك ظالل

انية ي.الخرس ه راء الخض عودية الس وم مفه ن ع ارئ الق زي عزي ة نقط يح ولتوض
ة قليل دننا م ي ف رية الحض دتها فائ العشبية طحات المس ألن يب التعش ت وليس جير التش

المياه من كبيرة كميات تستهلك وكذلك بالتشجير  .مقارنة
 

ا مدنن ى عل تنعكس سوف الخضراء للسعودية المبادرة هذه أن القارئ عزيزي تأكد لكن
ى عل كان الس وتشجيع رارة الح ات درج ض وخف الهواء ودة ج ين تحس ي ف تسهم أن ب
ي الت ارة الجب ادرة المب هذه أهداف مع ينسجم بما وحيوية نشاطاً أكثر حياة نمط ممارسة

تنعكس هللا-سوف إذن ا-ب ولن الخضراء دننا م ا وقبله األخضر األوسط الشرق ى عل
مميزة تجربة أوضح الخضراء الرياض  .بالعاصمة
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان حول السعودي العهد ولي فنحقق...مبادرتا يحلمون

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

التليليالكاتب الرصد17717العددالهادي 1تكرار

البيئة حول السعودي العهد ولي فنحقق...مبادرتا  يحلمون

 
 

التليلي  الهادي

نة س ل هيغ أرنست اني األلم الم الع صدح أن1866عندما ب ة البيئ م لعل يؤسس و وه
ز كن ن م ه ورث ما مع اإلنسان تعامل سوء من وإنما خارجه من ليس العالم على الخطر
د بع نسبت تي وال المشهورة ه حكمت ال ق ل هيغ أرنست آخر٬ شيء أي من وال طبيعي
ان إنس ل ك زرع ي و ل وهي ا له الشرعي األب هو الحقيقة وفي الزعماء٬ من لكثير ذلك
ذا ه الكوكب٬ اة حي د أم سيتضاعف ه بيت ط محي ف بتنظي ه بنفس وم ويق شجرة بيته أمام
ى إل األصل ي ف يرجع ت الف بشكل األرض كوكب وث التل غزو ل قب قيل الذي الكالم

ة اإلغريقي ارة العب د تفي ث حي ة البيئ م لعل ي المرجع ف نزلOIKOSالتعري الم ى إل
الم٬ الع ع م اس التم خط في باإلنسان يحيط ما إلى التعريف هذا ويشي والبيئة٬ والمحيط

ى إل امى تن ذي ال وم المفه ذا طلحOKOLOGIEه المص ه ومن ة البيئ م عل ني ويع
ودهECOLOGYEاإلنجليزي بجه ن ولك الم الع ه إلي تمع يس لم أرنست الحقيقة وفي ٬

البيئة علوم تأسست المؤسسين العلوم مناضلي  .وجهود
 

ألة مس ائن كك ه وديمومت مصيره ي ف رًا متفك اإلنسان ه في يكون ذي ال األخضر الم الع
سرفنتس دي ل ميغي ا درام إن حيث وحديًثا٬ قديًما واألدباء الفنانين كذلك دون«حيرت

ة»كيشوت محارب ي ف رأوا حيث العولمة٬ ضد لإلنسان معركة أول الكثيرون اعتبرها
ة للطبيع المحارب الصناعي المجتمع سمات أول وقتها كانت التي للطواحين دونكيشوت
بمحو دأت ب تي ال ة العولم ي ه تي ال تقبل المس جنود يقاوم ألنه التحويلية بالصناعة بدًءا
ي ه الخضراء ة فالطبيع بالمصانع٬ ة الزراعي األراضي واكتساح الخضراء المساحات
يرهم٬ وغ اليري ف ول وب اتوبريان وش رتين الم ال أمث ن م يين الرومنس للشعراء الملهاة
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الرومنسية المدرسة عليها أطلق كاملة أدبية مدرسة أسست النقية الغناء  .بالطبيعة
 

أجل ن م وتناضل ناضلت التي المتتابعة األجبال من كاملة نزعة أفرز المعاصر العالم
اه المي وم وهج واطىء الش بخ وتس حراء الص دد وتم ناعة الص ول تغ ن م ة البيئ ة حماي
ا بم وم ي د بع يوًما تغتال الطبيعة رويدا٬ رويدا الجزر عديد غرق عنه نتج الذي الغامرة
ي البيئ ائن للك تردة مس ير غ ارات ودم ات آف ج ينت ا بم اعالت والمف انع المص ه تنفث
ات المزروع دثرت وان ة والبري ة البحري ات والكائن ات المخلوق د عدي ت فانقرض

أن ذكر ن أن ي ويكف ة٬ قليل سنوات في آثاًرا وبقيت قرى ار12وتصحرت هكت ون ملي
ي حوال ج تنت ت كان ما منها التصحر جراء العالم في األراضي تفقده ما ون20هي ملي

ن م دة المتح م األم ه قدمت ذي ال زع المف الرقم ننسى وال هذا للمعمورة٬ الحبوب من طن
من شخص مليار من أكثر م100أن تفاق جراء ر الفق خط تحت بالعيش مهددون دولة

ة اإليكولوجي الظاهرة ن..هذه م ثر أك نوًيا س تخسر رية جراء42فالبش دوالر ار ملي
إن ث حي ذعر٬ بال ا عليه ع المطل وتصيب ة ومخيف مفزعة ام األرق داهم٬ ال الخطر ذا ه

ددة41.3 المه ة الجاف األراضي فئة من هي األرضية الكرة في األراضي من بالمائة
و التصحر بظاهرة كبيرة األراضي44بنسبة من هي المزروعة األراضي من بالمائة

م بحك ة البيئ ى عل ة المحافظ ي ف خة الراس د التقالي ذات دول ال أن ا حقً ؤلم والم ة٬ الجاف
والمعتقد الصين-الثقافة عن ا هن ا-ونتحدث أنه دم المحت التصنيع باق س ا به وصل

إلى وصلت مهمة أراضي مساحات سنوًيا أراضيها27تخسر جملة من  .بالمائة
 

الـ ه من ب القري ه محيط ى إل ينظر م ل بعلمه األخرى الكواكب نحو تحرك الذي اإلنسان
OIKOSه ب ارت س ذي ال التغول ف ة٬ البيئ على يحافظ ولم اإلغريقية٬ التعبيرة حسب

ا وهن ان٬ اإلنس مصير دد وته وهددت والهواء والبر البحر وأكلت البشر على الصناعة
مجلة قدمته الذي المخيف التقرير منSCIENCESيحضرنا أكثر أعده 22والذي

البحرية الثروات بزوال تنذر نتائج إلى وصلوا الذين البحار علوم مجال في رائًدا عالًما
يرة خط ة وأوبئ راض أم ار وانتش ة اإليكولوجي الخارطة األبحاث.وتغير ت وبين ذا٬ ه

ذي وال الهوائي التلوث أن بالبيئة المختصة المتحدة األمم مكاتب أعدتها التي والدراسات
ذلك وأثر والميثان الكربون أوكسيد بينها من والتي الخطرة الغازات وتتسب فيه تسببت
درجات تغاير من البيئي النسيج وتغير الحراري االحتباس وظاهرة الهوائية البيئة على
ة الهوائي احات المس اء وانتف س الطق ات وتباين ي الطبيع وازن الت ي ف واالختالل الحرارة

والنبات والحيوان اإلنسان يمس تلوث خالل من  ...النقية
 

اإلطار ذا ه ي ف نزل تت الم للع دها عه ي ول دمها ق تي ال السعودية العربية المملكة مبادرة
ات مقوم بترسيخ ة القادم ال األجي اذ إنق قصد الم الع ود جه ي ف ة المملك مساهمة وتعتبر
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سعت إذ ان٬ واإلنس البيئة على بالحفاظ التلوث غير على تقوم واقتصادية حضرية حياة
م ته األولى ف األخرى٬ عن قيمة تقل ال مبادرة كالهما فقرتين إلى تنقسم والتي المبادرة
ود الجه ي ف اهمة بالمس ك وذل ط٬ األوس رق والش ج الخلي دول اقي ب ة والثاني عودية الس
جودة ى عل اض الحف قصد الكربون انبعاث وتقليل الحراري االحتباس لمكافحة العالمية
ون الكرب ات انبعاث ل بتقلي ر األخض ور التط ه إن ور٬ التط ق بنس اس مس دون اة الحي
ل ولع راري٬ الح اس االحتب ن م د للح ة الدولي ود الجه ي ف اهمة ومس وث التل ة ومكافح

ادة10غراسة إع ني يع ا م القادمة العقود خالل شجرة ن40ماليين م ار هكت ون ملي
أي دهورة٬ المت ي تهدفات12األراض المس ق تحقي ذلك وب ة الحالي اخات المس عف ض

ق وتحقي الفطرية الحياة تنشيط األرض تدهور من بالحد يسمح مما بكثير وأكثر العالمية
بزراعة ي أمم م حل ن م ة فعال اهمة بـ1مس الم الع توى مس ى عل جرة ش ون 10تريلي

السعودية وم تق ا خالله من تي وال الواعدة فالخطة فحسب المملكة٬ مستوى على ماليين
ل بتقلي البشرية أجل ن م ابر تث دة رائ ة كدول اإلنساني بدورها الرشيدة قيادتها خالل من

من بأكثر الكربونية تحقق4االنبعاثات بجهود وذلك معدالت2.5بالمائة٬ من بالمائة
وق تف بة بنس ترول الب عن ادرة الص ات االنبعاث وتقليص ة العالمي ة الكربوني ات االنبعاث

بسبة60 متجددة طاقة وترسيخ الخالية50بالمائة٬ السليمة البيئة على حفاًظا بالمائة٬
ي ف ة المحقق ا نتائجه دليل وال ة البيئي ا جهوده في اآلن تبدأ لم التي السعودية النفايات من
الغطاء ادت وزي أضعاف بعدة الطبيعية المحميات تغطية رفعت حيث األخيرة السنوات

بنسبة الحصر40النباتي على يفيض والمنجز  .بالمائة
 

عاصمتها تسمية وحتى ورهاناتها علمها الخضرة تكسو التي السعودية العربية المملكة
ن يمك ال ه أن الريادي عهدها ولي مبادرتي خالل من ترى بالخضرة تشي ألنها الرياض
اإلنسان٬ ورفاه الحياة جودة تراعي متكاملة منظومة خارج وتطور نماء عن نتحدث أن
الشرائح وكل للشباب يستجيب بما واإلقليمي المحلي بشقيها المبادرة بطرح دفع ما وهو
د تع املة ش ة رؤي ع م ق وتتواف ة والبيئ المة الس ى عل ة محافظ غيل تش رص ف ير بتوف
اب الخط ي ف رط تنخ ا أنه ا كم ا٬ عالماته ن بي من وم بني ن الي وذا الخضراء اض الري
رت وناص ا كورون ة جائح ي ف يز تمي دون انية اإلنس اندت س تي ال ة للمملك اني اإلنس

رؤية في تجسد تنموًيا منواالً طرحت وكذلك العادلة والقضايا  .2030الشعوب
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التلوثعنوان من ألوان

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الشعالنالكاتب الرصد19274العددعبدهللا 1تكرار

التلوث من  ألوان

الشعالن.د.أ محمد بن   *عبدهللا

المنغصات ن م ة خالي ة ونظيف وصحية ة نقيَّ ة بيئ وسط ي ف العيش ب دائًما اإلنسان يحلم
ات الملوث ك تل وانتفت المقومات تلك توفرت وإذا والنفسية٬ والذهنية المادية والمكدرات
ومن اإلنتاج٬ ويتحقق العطاء ويتواصل اإلبداع ويبرز الملكات وتزدهر القدرات تتنامى
د ق ان األحي بعض في ولكن قويم٬ ونهج سويٍّ بأسلوب المنوال هذا على الحياة تسير ثم

ونروم نشتهي حسبما المقومات تلك تتأتى ك.ال لتل ة األمثل بعض إيراد يمكن يلي وفيما
ك ذل لتحيل وحولنا ظهرانينا بين وتتواجد أمامنا تتراقص تفتأ ال التي المنغصة الملوثات
يقض ذي ال زع المف ابوس الك به يش ا م ى إل الوادعة والحياة الهانئ والحلم السوي النمط

تطاق ال معاناة إلى حياتنا ويحيل أعمالنا ويربك  .مضاجعنا

السامة والغازات المخلفات نتيجة البيئي  التلوث

ا م ل ولع ه٬ نتنفس ي نق واء وه نشربه صاف اء وم عليها نعيش صحية تربة إلى نتطلع
ا وثماره ا أوراقه ى عل ذى نتغ التي النباتات على كبيًرا تأثيًرا تؤثر والتي التربة يعتري

الضارة ات والمخلف ات النفاي ك تل ة٬(هي طبي ة٬ بترولي صناعية٬ ة٬ كيميائي عضوية٬
إلخ صحية)غازية ايير لمع يخضع ال د ق وائي وعش وي عف بشكل ا منه نتخلص التي

ى إل التوصل ن م بد فال الصحي الصرف بمياه يتعلق ما وبالذات للماء وبالنسبة متبناة٬
ة وأنظم بكات ش ي ف الصحي الصرف مياه أنواع مختلف من للتخلص مقبولة مستويات
اه مي تخدام اس ادة إلع ة آمن تويات مس ق تحقي ى إل افة إض ة٬ العام حي الص رف الص
ة العام دائق الح ورّي ي الزراع رّي ال االت مج ي ف ة المعالج حي الص رف الص
رى٬ أخ تخدامات اس وأي ناعية الص راض واألغ د التبري ي وف ة الترويحي ات والمتنزَّه
وث التل ن ع ة الناجم الضارة ار اآلث ن م الصحة ة حماي ن م ة كافي ة درج أمين لت وذلك
المعالجة٬ الصحي الصرف مياه نوعية في التحكم خالل من واألوبئة األمراض وانتقال

29



اه المي ك تل ة معالج ات محط ة مراقب م أن.وتنظي دع ب ال ف قه نستنش ذي ال واء اله ا أم
ا مداخنه ه تنفث ا بم ة البيئ وث تل ي ف ه ب تهان يس ال بنصيب هم تس والسيارات انع المص
ن م ا معه بد ال كيميائية وملوثات كربونية وغازات دخانية أبخرة من يوم كل وعوادمها

مقوماتها على والحفاظ وحمايتها لسالمتها وصارمة دقيقة معايير وتطبيق  .تبني
 

للتدخين نتيجة البيئي  التلوث

يجلب و فه ة والبيئي الصحية ات الملوث أخطر ن م ل ب يرة٬ خط ة اجتماعي ة آف دخين الت
المال ويذهب الكآبة ويورث البدن ويتلف دول.الحَزن ال ن م يًرا كث أن روف المع ن وم

شاب وهو رء الم ه ب ى يبتل ا م ا غالًب ذي وال ث الخبي داء ال ذا به ت مُني د ق ات والمجتمع
السن المراهقة(صغير فترة في ي)أي تدن ب جان ى إل دة الحمي غير العالقات تأثير مع

ي ف ون يك ال ث حي رة٬ المبك ن الس ذه ه ي ف رية األس ة المراقب اب وغي ي العقل ج النض
ادة الع ذه ه ه تخلف ا وم رديء وال ن والحس والضار افع الن ن بي يز يم أن دوره ه(مق علي

المجتمع واجتماعية)وعلى وأخالقية ومادية وصحية دينية تبعات ذه.من ه إن ث وحي
ر بأم ا ربم إال ا فكاك ا إدمانه ن م تطيع يس ال ف الشخص دن ب ي ف ا مخالبه ب تنش ة اآلف
ر كثي شرعت د فق اص٬ من ن حي الت ذ وعندئ ة طويل سنوات تمتد قد فترة وبعد الطبيب
في الخناق عليهم تضيّق بحيث المدخنين على صارمة قواعد وتطبيق سن في الدول من
سبق د ولق ة٬ العام واألماكن والمكاتب التسوق ومراكز النقل ووسائط والمطاعم الفنادق
ال تى ح ة العام اكن األم ي ف دخين الت يحظر الموقر الوزراء مجلس من قرار صدر أن
ذا ه ل ولع دخنين٬ الم ير غ رين لآلخ ررًا ض أو حرًجا أو يقًا ض لبي الس أثيره ت بب يس
أو ا يتعاطاه ن مم ير الكث ن ويعي ل ب البغيضة الظاهرة هذه تفشي من يحد الحكيم القرار

األبد إلى عنها واإلقالع ونبذها تركها على ذلك في  .يفكر
 
 

الضوضائي  التلوث
 

بابنا ش ن م ض بع ي هللا-ابتل داهم ب-ه وتركي ط التفحي ي وه ة ومقيت ة غريب ات بآف
ال قب دينا ل ة معروف أو ة مألوف ن تك م ل ظاهرة وهي اتهم٬ عرب في الصوتية المضخمات

ه بقول الشعراء أحد إليه أشار الذي المثلث إفرازات كأحد أتت ربما باب:ولكنها الش إن
د العدي أرواح ة القاتل ة الهواي ذه ه ت أزهق م فك دة٬ مفس أيُّ للمرء مفسدة والجَدة والفراغ
عنها ينجم لما باإلضافة هذا المتهورين٬ من بالكثير السجن في زجت وكم األبرياء٬ من

والممتلكات المركبات في فادحة وخسائر تلفيات  .من
 

وادم الع ك تل ن م المنبعث ف المخي دير واله ط التفحي ه يحدث ذي ال الت العج صرير إن
أن روف المع ن م إن ث حي ئي البي وث التل ار مص ن م دًرا مص ه ذات د ح ي ف بر ليعت
ي الت ات الملوث أخطر ن م بالبيئة المهتمين عرف في هو أتى مصدر أي من الضوضاء
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ه تحدث ذي ال داهم ال الخطر عن ناهيك الراحة من وتحرمه حياته وتنغص اإلنسان تقلق
أن ا جميع هللا دعو لن ا إنن اطئ٬ الخ لوك الس ك ذل وراءه يجره وما المنحرفة النزعة تلك

األبد إلى وبائها من ربقهم يفك وأن الخبيثة٬ الجمرة هذه من شبابنا  .يشفي
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الخبر تفاصيل

الخبر سلمانعنوان بن األرض:خالد لكوكب حماية األخضر األوسط والشرق الخضراء السعودية

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 13تكرار

والمنطقة بالدنا في اإلنسان وصحة بيئة على  تحافظان

سلمان بن األخضر:خالد األوسط والشرق الخضراء السعودية
األرض لكوكب  حماية

 

 

 الرياض-المواطن

ن ب د محم ير األم د العه ي ول إعالن أن لمان س ن ب د خال ير األم دفاع ال وزير نائب أكد
راكة ش زز تُع ر األخض ط األوس رق والش راء الخض عودية الس ادرتي مب ن ع لمان س

عليها والتغلب البيئية التحديات لمواجهة ودولًيا إقليمًيا  .المملكة

للكوكب  :حماية

ًة حماي ادرتين المب أن تر٬ توي ع بموق مي الرس ابه حس بر ع دفاع ال ر وزي ب نائ ابع وت
وصحة ة بيئ ى عل الحفاظ بهدف المناخي٬ التغيُّر مكافحة لجهود ودعًما األرض لكوكب

والمنطقة بالدنا في  .اإلنسان
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الخبر تفاصيل

الخبر والصحراءعنوان والمياه البيئة ألبحاث سلطان األمير معهد على جذور:المشرف ولها للمياه قليلة متطلبات ذات بنباتات تزخر المملكة
إلى تصل األرض50عميقة تحت مترًا

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3587العددالكاتب 1تكرار

والمياه البيئة ألبحاث سلطان األمير معهد على المشرف
ولها:والصحراء للمياه قليلة متطلبات ذات بنباتات تزخر المملكة

إلى تصل عميقة االستفادة50جذور يمكنها األرض تحت متًرا
للنمو رطوبة أدنى  من

 

 واس-الرياض
ة جامع ي ف والصحراء اه والمي ة البيئ اث ألبح لطان س ير األم د معه ى عل المشرف أكد

أن يخ٬ الش آل دالرحمن عب ن ب دالملك عب دكتور ال عود س ك ادرتي"المل عودية"مب الس
راء و"الخض األخضر"٬ ط األوس رق ي"الش الملك السمو احب ص ا عنه ن أعل ن اللتي

ن م وزراء ال س مجل س رئي ب نائ د العه ي ول ٬ ز العزي عبد بن سلمان بن محمد األمير
ك المل الشريفين الحرمين خادم رعاية ظل في المملكة تشهدها التي الطموحة المبادرات
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سعود آل عبدالعزيز بن هللا–سلمان بيئي–حفظه توازن تحقيق في هللا بإذن وستسهم
العموم وجه على والمنطقة الخصوص وجه على المملكة في كامل  .طبيعي

عودية الس اء األنب ة لوكال ريح تص ي ف الشيخ آل دالملك عب دكتور ال ال رص:وق ف إن
ة المملك الى تع هللا حبى لما وعونه هللا بإذن جداً عالية الخضراء السعودية مبادرة نجاح
ق المناط ي ف ة خاص ة المملك ي أراض ة طبيع ا منه دة ع ددة متع ة بيئي ر عناص ود لوج
ض وبع ات والواح اطب المص ود ووج عاب٬ والش ة األودي اري مج رب ق ة الواقع

ل مث اف الجف ع م ة المتأقلم والشجيرات األشجار ببعض تعج التي ح٬:الروضات الطل
ن م ا وغيره رفج٬ والع ث٬ والرم لم٬ والس ة٬ واألرط ى٬ والغض مر٬ والس رح٬ والس
ى إل تصل د ق ة عميق بجذور ى المول ا حباه تي وال للمياه القليلة المتطلبات ذات النباتات

األرض50 باطن في رطوبة أدنى من االستفادة خاصية ولديها األرض تحت  .متًرا

ى عل دراسات أجرى والصحراء والمياه البيئة ألبحاث سلطان األمير معهد أن وأضاف
ن م ثر أك تمرت اس ة دراس ى إل إضافة المحلية والشجيرية الشجرية األنواع 15معظم

وأثبتت ة المملك ة بيئ ع م ا منه توردة المس واع األن من كبير عدد تأقلم مدى لتحديد عاماً
المياه وقلة والجفاف الحرارة تحمل في نجاحها المئتين تجاوزت كبيرة  .مجموعة

ي الت ة األنظم الخضراء السعودية ادرة مب ز تعزي ي ف تسهم التي األسباب من أن وأفاد
ا حمايته ويضمن ة البيئ ى عل يحافظ بما المملكة في النباتي الغطاء لحماية الدولة أقرتها
ا مم هللا إذن ب ه علي كانت مما أفضل إلى الطبيعة تعود أن يتوقع مما تدهورها من والحد
ة المملك أن عن ً فضال الخضراء٬ روج للم ودة الع ة رحل ي ف ة المملك إن ول الق يمكن
ر كبي جزء سد من ن تمك تي ال ة المعالج المياه من كبيرة كميات مدنها معظم في يتوفر

للماء زراعتها المراد النباتات حاجة  .من

طويلة خبرات لديه والصحراء والمياه البيئة ألبحاث سلطان األمير معهد أن إلى وأشار
عام منذ طبقت1425بدأت ث حي يول والس األمطار اه مي وخزن حصد مجال في هـ

في الجوفي الخزن وأساليب المملكة٬ في موقعين في االصطناعية الغدران 22أساليب
وكانت ورة المن ة والمدين ل وحائ والقصيم اض الري ة بمنطق السدود أحواض في موقعاً
ذه ه ن م ار األمط اه مي ر تبخ ن م دت ح د فق م٬ والك ف الكي ث حي ن م ة ناجح ا جميعه
وتحسنت د الس ى أدن ة الواقع زارع الم ي ف ة الجوفي اه المي يب مناس ورفعت األحواض
والمناطق ة العربي دول ال ع جمي ي ف ا بتعميمه اه للمي العربي المجلس وأوصى ملوحتها٬

 .الجافة
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بمبادرتيعنوان ينوه البريطاني الخارجية الخضراء"وزير األخضر"و"السعودية األوسط "الشرق

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العدد0الكاتب 8تكرار

بمبادرتي ينوه البريطاني الخارجية الخضراء"وزير "السعودية
األخضر"و األوسط  "الشرق

 

 واس-لندن
السعودية ة العربي المملكة بزراعة راب دومينيك البريطاني الخارجية وزير معالي نوه

ة10 القادم ود العق خالل المملكة داخل شجرة ي,مليارات مبادرت ضمن جاءت تي ال
الخضراء" األخضر"و"السعودية األوسط العهد"الشرق ولي سمو عنهما أعلن اللتين
هللا-  .-حفظه

 
إن وم الي ه ل تصريح ي ف راب دومينيك "وقال ة: المملك ة خط ن تثم دة المتح ة المملك
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لزراعة السعودية اة10العربية الحي ى عل اظ والحف وث٬ التل ة ومكافح شجرة مليارات
المناخي طموحها في مهمة كخطوة  ".البحرية

 
أنه البريطاني الوزير اخي"وأضاف المن العمل قمة نترأس نعمل26بصفتنا س ا فإنن ٬

الكوكب لحماية مساعيهم لدعم السعودية العربية المملكة  ".مع
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئي":التويجري"عنوان التوازن بإعادة للبشرية واعد بمستقبل بشرى الخضراء المملكة مبادرتا

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بإعادة":التويجري" للبشرية واعد بمستقبل بشرى الخضراء المملكة مبادرتا
البيئي  التوازن

ومقاييس مؤشرات إلى العالم ليصل الخطى مواصلة أهمية أكد
البيئة على للمحافظة  ثابتة

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

د حم بن صالح الدكتور األحمر والصليب األحمر للهالل العربية المنظمة عام أمين أكد
م العال يصل أن أجل من آمنة؛ نظيفة بيئة إلى وصوالً الخطى مواصلة أهمية التويجري
اة لحي ة مالءم ثر أك ون لتك البيئة على المحافظة الستمرار ثابتة ومقاييس مؤشرات إلى

وأجناسها أنواعها بكل  .الكائنات
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قال التفاصيل٬ وم"التويجري"وفي ي د٬ بع عن اع اجتم خالل ه كلمت ي ارس22ف م
الل2021 اله ات وجمعي ات لهيئ اء واألمن اء الرؤس عادة والس الي المع حاب ألص ٬

ر األحم ليب والص ر ة؛:األحم البيئ ين تحس ى إل و يرن اني إنس دف له ذا ه ا لقاءن إن
تغالل اس ي ف اإلفراط ب ا إم تخدام؛ االس سوء بسبب أضرار ن م أصابها قد ما ومعالجة

عام بشكل بالبيئة العناية إهمال في أو البيئية المكونات  .بعض
 

ا:وأضاف ومنتجاته المصانع ن م ة المنبعث ازات الغ أن ى إل ة البيئي ات الدراس تشير
ى إل لت وص األرض ب بكوك ط المحي وي الج الف الغ من بة نس ت احتل د ق ناعية الص

األرض147% ن م احات مس ت غط تي ال ائلة والس لبة الص ات المخلف ى عل الوة ع
ي العمران داد واالمت ات؛ الغاب وقطع ائر الج الرعي أتي وي ات؛ لإلنب صالحياتها مدمرة

بالبيئة اإلضرار في قوًيا  .عامالً
 

بالقول أو:وأردف وإضعاف ة؛ البيئي ات المكون ى عل ير الكب اوز والتج اإلسراف هذا
الصالح ذاء الغ ي ف الشح ث حي ن م ة عالمي كلة مش أصبحت مكوناتها؛ حياة دورة قطع
ي البيئ وث للتل ة نتيج راض أم وظهور القائمة؛ أعلى في اإلنسان ويأتي الحية؛ للكائنات

المتنوعة بأعراضها التغذية سوء وتبعه الماء؛ وفي األرض  .على
 

م:وقال العال اركة مش في نوفق أن عسى اإلنسانية؛ الدولية لحركتنا ممثلين نلتقي نحن
الخضراء ة الورق تنبات واس التشجير رة فك اءت فج ئي؛ البي االعتالل لعالج مجهوداته
ي الت ة المناخي يرات التغ ن م د يح دوره ب ذي وال ئي؛ البي وازن الت ادة إلع ًيا أساس دفًا ه
ضرر ذات ة كوني ر ظواه من ا عنه ج تنت ا لم الحي ائن الك حياة تهدد ظاهرة أصبحت
أن ى إل تشير ة الدولي د المراص ا تثبته تي ال رارة الح اع ارتف دالت فمع ات؛ الكائن ى عل

هو الحرارة درجات في ارتفاع من1.1معدل األوزون ة طبق أثر ت وأن نوًيا؛ 20س
ى% ارب%70إل والتج ود الوق تخدام اس ات مخلف ن ع ة المنبعث ازات الغ ة نتيج

الفضائية الصواريخ وإطالق والذرية  .النووية
 

ه حديث ر األحم ليب والص ر األحم الل لله ة العربي ة المنظم ام ع ن أمي ل م:وواص ت
غرس عن ى5اإلعالن إل نوات س العشر خالل شجرة ع2030مليارات نتطل ا فإنن ؛

ي بيئ تناسب ى إل وصوالً ا ثماره حملتنا تؤتي وأن الهدف؛ هذا تحقيق في نُسهم أن إلى
للبشرية والسعادة األمن من مزيًدا يحقق فيها توازن وإعادة البيئية؛ المكونات بين  .فيما

 

تطرد هللا:واس ون بع ازمين ع دف؛ اله ذا له ى األول وة الخط إال س لي وم الي اء لق أن
ى إل الم الع ل يص وأن ة؛ آمن ة نظيف ة بيئ ى إل وصوًال ى الخط نواصل أن ى إل ه وتوفيق
اة لحي ة مالءم ثر أك ون لنك ة البيئ ى عل المحافظة تمرار الس ة ثابت اييس ومق رات مؤش
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لحياتها مالءمة أكثر ومناخ بيئة في وتعيش وأجناسها أنواعها بكل  .الكائنات
 

يقول ـ:ومضى ـ دير التق ل بك استمعنا أن بعد هذا لقاؤنا يأتي أن الطالع حسن من لعله
د عه ي ول سعود آل سلمان بن محمد األمير الملكي السمو صاحب إلعالن ــ يومين قبل
ه في أفصح ذي ال دفاع؛ ال ر وزي الوزراء مجلس رئيس نائب السعودية؛ العربية المملكة

مبادرة عن الخضراء"سموه األخضر"ومبادرة"السعودية األوسط اندةً"الشرق مس ؛
زراعة العالمي شجرة50للهدف  .مليار

 

م ذا:واختت ه م باس ني وإن رية؛ للبش د واع تقبٍل بمس رى بش و ه الن اإلع ذا ه أن د نج
يرة الكب ادرة المب ك تل ى عل ريم الك موه لس دير والتق كر الش ات آي مى أس ع أرف ى الملتق
توى مس إلى للسير وأعمق أكبر أصبحت مسؤوليتنا أن وأجد البيئي؛ لإلصحاح الساعية
الل واله ر األحم للصليب ة الدولي ا حركتن ادئ ومب مسؤوليتنا ن م ا انطالقً المبادرة تلك

 .األحمر
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العهدعنوان ولي بمبادرتي ترحب المتحدة المملكة

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العدد0الكاتب 8تكرار

العهد ولي بمبادرتي ترحب المتحدة  المملكة

 

  واس-لندن

ادرتي بمب دة المتح المملكة خضراء"رحبت عودية األخضر"و"الس األوسط "الشرق
ي ول دالعزيز عب ن ب لمان س ن ب د محم ير األم ي الملك السمو صاحب عنهما أعلن اللتين

الدفاع وزير الوزراء مجلس رئيس نائب هللا-العهد  .-حفظه

تصريح في كليفرلي جيمس إفريقيا وشمال األوسط للشرق البريطاني الدولة وزير وقال
ه "ل ل: العم بشأن بوع األس ذا ه الل خ م ت ذي ال عودية الس ة العربي ة المملك تزام ال إن

ادرة مب عن إعالن من الخضراء"المناخي عودية األخضر"و"الس األوسط "الشرق
إيجابي التزام  ".هو

 

و النم أمين لت ة المملك ادة قي ع م ب كث عن تعمل س دة المتح المملكة أن كليفرلي وأضاف
اخي المن ل العم ة قم ي ف اون تع ى إل ه تطلع عن معرباً ي26األخضر٬ ف تعقد س تي ال

المتحدة  .المملكة
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخضراءعنوان السعودية بمبادرة يرحب الروسي االستثمار للتعاون:صندوق مستعدون

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

الخضراء السعودية بمبادرة يرحب الروسي االستثمار للتعاون:صندوق  مستعدون

االستثمارات":ديمترييف" صندوق مع بالتعاون نعمل
عدة مشاريع تنفيذ على  ومستثمرين

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

ه أن داً مؤك الخضراء السعودية ادرة بمب ه ترحيب عن الروسي االستثمار صندوق أعلن
بالمبادرة المتعلقة المشاريع لتنفيذ االستعداد أتم  .على

 

ندوق الص ال ة:وق المملك ع م ادرات المب من ض اص الخ اع القط ع م راكة الش ز تعزي
مجاالت عدة في المملكة مع االستراتيجية الشراكة  .وسنواصل

 

ه إعجاب ترييف ديم ل كيري الروسي تثمار االس لصندوق التنفيذي الرئيس أبدى تفصيال٬ً
لمان٬ س ن ب محمد األمير الملكي السمو صاحب أعلنها التي الخضراء السعودية بمبادرة
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الدفاع وزير الوزراء مجلس رئيس نائب العهد  .ولي
 

ة العام االستثمارات صندوق مع بالتعاون يعمل الروسي االستثمار صندوق أن وأوضح
ا كم ادرة٬ المب ذه به ة المتعلق ية الرئيس اريع المش من عدد تنفيذ على آخرين ومستثمرين
د العدي في السعودية العربية المملكة مع االستراتيجية شراكتها ستواصل روسيا بأن أفاد

الخضراء المبادرة ذلك في بما المجاالت  .من
 

ل مث ة؛ المهم ادرات المب ن م ددًا ع مل تش دين البل ن بي راكة الش االت مج أن ح وأوض
ى إل إضافية وال أم رؤوس سيجذب ذي ال الخاص القطاع ع م الشراكة تعزيز برنامج

واالزدهار النمو من المزيد ويضمن السعودي  .االقتصاد
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان لحماية السعودية المستقبل..مبادرتا مسار لقيادة الحدود يتخطى التحتية للبنية مفهوم

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد10034العددالكاتب 1تكرار

البيئة لحماية السعودية يتخطى..مبادرتا التحتية للبنية مفهوم
المستقبل مسار لقيادة  الحدود

 

لندن من محمود  هشام

ة الدولي ية الهندس ات المؤسس م معظ ي ف براء والخ ؤولين المس ير تفك ى عل ن يهيم
ن ع ث بالبح ق يتعل س رئي ؤال س ة٬ التحتي ة البني اء وإنش ميم تص ي ف ة المتخصص
ي ف تواجهها س تي ال ديات٬ التح ة وطبيع اريع المش ذه ه ا فيه ير ستس تي ال ات٬ االتجاه

كورونا بعد ما  .مرحلة
 

ة٬ الجائح ام ع الل خ ة التحتي ة البني روعات مش ى عل ب الطل ي ف ير الكب اض االنخف
ل العم ة إمكاني روز وب تهلكين٬ المس لوك س ي ف يرات والتغ السفر عن القسري والتوقف
ل النق ى عل ب والطل اري٬ والكب رق الط تهالك اس ي ف أثير ت ن م ا له ا بم نزل الم ن م
درجات وال ة البخاري درجات ال تخدام اس ل مث النقل مجال في خيارات وبروز الجماعي٬

43



ي الت يرات٬ التغي ك تل ل ك ذاته٬ الوقت في السيارات على الطلب وتصاعد للتنقل كبدائل
ط تخطي ادة إع ضرورة ى عل مؤشرا ت بات أخرى أحيانا ومتناقضة أحيانا متداخلة تبدو
ى عل الم الع ي ف الهندسيين الخبراء كبار أصبح بحيث المستقبلية٬ التحتية البنية وتصميم
ل قب ما لعصر التحتية البنية نماذج بأن الوباء تفشي بدايات في ساد مما أكثر اآلن قناعة

كورونا بعد ما عصر مع للتعامل منها كبير جزء في مالئمة تكون ال ربما  .كورونا٬
 

نقطة د عن ة التحتي ة البني قطاع ان ك ت وق ي ف ا كوكبن ا كورون اء وب اح اجت ع الواق ي ف
أو ال الم رأس بتحوالت ر األم ق تعل واء س ة٬ العالمي التحوالت ن م دد ع مع تصادمية
أضاف د وق الجديدة٬ للمدن المستحدثة األنماط أو والبيئية٬ االجتماعية األولويات طبيعة

التحديات من ومعقدة جديدة مجموعة  .الوباء
 

لـ الشركات"االقتصادية"وقال من عدد في واالستشاري الهندسي الخبير ريتشارد ديفيد
أن والكباري٬ الطرق وإنشاء تصميم مجاالت في العاملة يقوم"الهندسية س كورونا وباء

داعيات فت الرئيسة٬ ل العوام ن م مجموعة بر ع ة التحتي ة البني ناعة ص تشكيل ادة بإع
ي ف ملحوظة يرات تغي هد وسنش القصير٬ المدى على التحتية البنية قطاع تختبر األزمة
الضخمة ة التكلف بان الحس ي ف ذا أخ االقتصادية٬ ة األزم ة نتيج اريع المش ى عل ب الطل
العمالة واستيعاب التشغيل على القطاع قدرة فإن ثم٬ ومن التحتية٬ البنية مشاريع لمعظم

وتساؤل مالحظة محل  ".ستكون

 
ل٬"وأضاف التموي ى عل درة والق ا والتكنولوجي ة بالمرون مرتبطة ديات تح ستظهر كما

ل لتموي مضمونة اليب أس ير توف ي ف ن يكم ال التحدي أن بان الحس ي ف ذ نأخ أن ويجب
دة الجدي ات والتقني ا التكنولوجي ى عل اد االعتم ى إل ة ملح ة حاج اك فهن تثمارات٬ االس
ي الت ديات٬ التح ل وح ة مواجه ا خالله ن م ن يمك ة جوهري يلة وس ا باعتباره ئة الناش

التحتية البنية مشاريع بها  ".ستصطدم

 
ة البني د تع الم الع لسكان بة فبالنس ة٬ كوني ة طبيع ذا تحديا ة التحتي ة البني ل تموي ل ويمث
بعض در وتق د٬ الغ اقتصاد ي ف دم ق موطئ لضمان محورية الجديدة أو المحدثة التحتية

و بنح ة التحتي ة البني ي ف لالستثمار العالمية المتطلبات إجمالي ون3.9الدراسات تريلي
ز تترك ا إلحاح ة التحتي البنية مشاريع أكثر أن اآلسيوي التنمية بنك ويقدر سنويا٬ دوالر

الحضرية المناطق وتحديدا النامية االقتصادات  .في
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من الحضرية اطق المن سكان عدد ينمو أن ى3.9ويتوقع إل وم الي مة نس ار 6.3ملي
بحلول تثمار2050مليار اس إلى حاجة هناك بمفردها آسيا قارة وفي ون٬1.7 تريلي

ول بحل ارة الق بر ع ة التحتي ة البني ي ف نويا س ارة2030دوالر الق ت رغب إذا ذا ه ٬
غ المبل ذا ه د ويع ر٬ الفق ى عل والقضاء الي٬ الح ا نموه م زخ ى عل اظ الحف في الصفراء

سادت التي التوقعات  .2009ضعف
 

ة التحتي ة البني اريع لمش المخصص ال الم رأس ى عل ب الطل ن بي وة الفج أن كلة والمش
ك تل ه في د تع ال ت وق ي ف ك وذل اع٬ االتس ي ف ذ أخ وال األم رؤوس ن م روض والمع
ة٬ الحيوي انية اإلنس االحتياجات ة لمواجه فقط ليس ضرورية٬ وإنما اختيارية المشاريع

المعيشة مستوى على للحفاظ أيضا  .وإنما
 
ي د2018وف تفتق عشوائية اطق من ي ف يعيشون ذين ال األشخاص٬ عدد ا عالمي در ق

نسمة٬ مليار بنحو الحياة آسيا80ضروريات شرق جنوب في يعيشون منهم المائة في
اري ملي إلى العدد هذا وسيرتفع الكبرى٬ الصحراء جنوب وإفريقيا آسيا وجنوب ووسط

الجاري العقد بنهاية  .نسمة
 

أن يعني ى25وهذا عل ادرة ق ة تحتي ة بني ديهم ل ون يك ن ل الم الع كان س ن م المائة في
ى عل ادرة ق ة مالي وارد م ديهم ل د يوج ال ه أن خطورة واألكثر األساسية٬ متطلباتهم تلبية
ب تناس دة جدي أشكال اآلن ذ تأخ أن ع يتوق تي ال ة٬ المطلوب ية األساس ة البني ك تل ييد تش

كوفيد بعد ما لمرحلة واالجتماعية االقتصادية  .19-المظاهر
 

أن ر٬ آرث وم ت اري العق ور والمط ي الهندس ير الخب ح أوض ياق٬ الس ذا ه ي رز"ف أب
وصفها يمكن ا كورون د بع ا م ة مرحل ي ف ة التحتي البنية على ستهيمن التي االتجاهات٬

من ة"األخضر"إلى"البني"بالتحول الدولي ة للتنمي دة المتح م األم أهداف مع انسجاما
أن إال ا٬ كورون اء وب لتفشي الطبع ب ابق س ئي البي ب الجان ى عل التركيز هذا المستدامة٬
ة قوي ة دفع تعطى ترك المش اعي الجم ل العم بضرورة ة الدولي ات القناع وتزايد الوباء

للتنمية المستقبلي المسار قيادة من يمكنها بما للبيئة٬ صديقة تحتية بنية على  ".للتركيز
ر أكث سيكون ا كورون د بع ا م ة مرحل ي ف ه ذات ة التحتي ة البني وم مفه أن ا كم وأضاف٬
أن اة الحي ة لنوعي ن يمك ه بأن ا اقتناع ثر أك اس الن ات ب د فق ة٬ البيئي اهيم المف مع اندماجا
ن م والتخلص وارع والش واء اله ة نوعي ين تحس ق طري عن ة األوبئ ار انتش في تساهم
ون الل ى إل اآلن از تنح ات المجتمع ل يجع ا م و وه ا٬ وازدحامه يارات الس جيج ض
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 .األخضر
 

قائال آرثر "واستدرك يرة: األخ السعودية ادرتي مب ي ف ي جل بشكل الرؤية تلك تتضح
الخضراء(" األخضر"و"السعودية األوسط ر")الشرق األمي د العه ولي طرحها التي

و ة المقبل ود العق خالل المملكة في شجرة مليارات عشرة بزراعة سلمان بن 40محمد
ة٬ الداخلي الحدود د عن تقف ال السعودية المبادرة فإن ثم٬ من األوسط٬ الشرق في مليارا
ة البني ني تع ال ث بحي وي٬ البني أو ي الجغراف الشق ي ف واء س تكاملية٬ مفاهيم تتبنى بل
ايا بقض بر أك ا اهتمام ني تع ل ب ب٬ وحس رق والط اري الكب ن م ة مجموع ية األساس

والبيئي المناخي بالتغيير تتعلق  ".جوهرية

 
ر"وتابع غي وهي توى المس ذا ه ى عل تشجير ة عملي سيرافق ما الحسبان في أخذنا إذا

ل مث ة الرئيس ة الحيوي ق المراف ن م د عدي اء إنش ن م دولي٬ ال توى المس ى عل بوقة مس
و وطرق المياه تحلية أبحاث"كباري"محطات برات ومخت وللعاملين للمراقبة ومنشآت

ط٬ فق المشروع ي ف اهمتها مس حدود ف تق ن ل تي ال ة٬ التحتي البنية منشآت من وغيرها
ى عل نوعية قفزة أمام نقف إذن فنحن وتطويره٬ واإلقليمي المحلي المجتمع لخدمة وإنما

للتطبيق النطاقي المستوى وأيضا االحتياجات تلبية ومستوى المفهوم  ".مستوى

 
ة مركزي ة مكان تحتل س البيئة حماية برامج أن الخبراء من عديد يرى المنطلق٬ هذا من
ا جزئي هذا ويعتمد كورونا٬ بعد ما مرحلة في التحفيز وبرامج التحتية البنية مشاريع في
ى إل ه من ير كب جزء ي ف ود يع ا م و وه ا٬ حالي ائد الس اني اإلنس الوعي في الزيادة على
اش االنتع ادة قي ي ف ة أهمي ثر األك الجزء ة التحتي للبنية سيكون ثم ومن كورونا٬ جائحة

ن ع ؤول مس ة التحتي ة البني تخدام واس اء فبن ر٬ ي70األخض إجمال ن م ة المائ ي ف
ي ف رورية ض واد م اج إنت أو ل النق أو ة الطاق اع قط ن م واء س ة٬ الكربوني ات االنبعاث

والصلب األسمنت مثل  .اإلنشاءات
 

ة البني ال أعم دول ج ى عل ي األساس ر العنص يكون س ة بالبيئ ام االهتم إن ف ار٬ باختص
أفضل الم ع اد إيج ى عل ك ذل اعد يس أن ل أم ى عل ا٬ كورون د بع ا م ة مرحل في التحتية

مرونة أكثر تحتية ببنية  .مدعوما
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تبوكعنوان بمنطقة األحيائي وتنوعها األحمر البحر بيئة مؤتمر أعمال انطالق

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

بمنطقة األحيائي وتنوعها األحمر البحر بيئة مؤتمر أعمال انطالق
 تبوك

 

 واس-تبوك
ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب لطان س ن ب د فه ير األم الملكى السمو صاحب رعاية تحت

مؤتمر,تبوك ال أعم وم٬ الي ذيابي ال دهللا عب دكتور ال وك تب ة جامع س رئي معالي دشن
ة ممثل ة الجامع ه نظمت الذي المصاحب والمعرض األحيائي وتنوعها األحمر البحر بيئة
ة البيئ وزارة ل وكي بحضور اة٬ الحي وم لعل السعودية الجمعية مع بالتعاون العلوم بكلية
ة الفطري اة الحي ة تنمي ز لمرك ذي التنفي رئيس وال ا فقيه اسامة الدكتور والزراعة والمياه

ن م أكثر وبمشاركة ٬ قربان محمد وم)145(الدكتور وعل ة البيئ ال مج ي ف دثاً متح
وخارجها المملكة داخل من  .الحياة
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ا مالئم أتي ي ر المؤتم أن ي لربع د فه دكتور ال وك تب ة بجامع وم العل ة كلي د عمي د وأك
د ويع ٬ ا محاوره ن م مهما محوراً البيئة لجعل الحكومة عليها حرصت التي لألولويات
ة بيئ مجاالت ي ف احثين والب اء العلم بين والمعارف العلوم لتبادل كبيرة فرصة المؤتمر
وع والتن ٬ ر األحم ر البح ة بيئ ه في ر المؤتم اور مح من تتض ذي ال ٬ ر األحم ر البح
ي ف ة البيئي ياحة والس البحرية الحيوية التكنولوجيا وتطبيقات األحمر البحر في األحيائي

تبوك  .منطقة

عارف راهيم إب دكتور ال دكتور ال اة الحي وم لعل السعودية ة الجمعي س رئي ى ألق ذلك بعد
داخل ن م يزون متم احثون ب ه في ارك يش ذي ال ر المؤتم عن ذة نب ا خالله من قدم كلمة

ى إل عددها وصل علمية بأبحاث وخارجها ا145المملكة منه ا و78بحث اًء 67إلق
ا به ت وجه تي ال ة االحترازي لإلجراءات مراعاة افتراضية بمشاركة وجميعها ٬ ملصقا
ى إل يرا مش ٬ المختصة ات الجه ا به تشارك ندوتين المؤتمر يضم كما المعنية٬ الجهات
ال وبجم ة المتألق دنها بم ة المعروف وك تب ة بمنطق ر المؤتم ذا ه ة بإقام تسعد الجمعية أن

والتنمية والثقافة الفكر في العريق وتراثها وبتاريخها ٬ الفاتنة البحرية  .طبيعتها

د بع ي ليلق ٬ ائي اإلحي وتنوعها األحمر البحر بيئة عن مرئياً عرضاً الجميع شاهد بعدها
ا فيه ال ق ة كلم الذيابي عبدهللا الدكتور تبوك جامعة رئيس معالي ة:ذلك كريم ة برعاي

وك تب ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب لطان س ن ب د فه ير األم الملكي مو الس صاحب ن م
ة بيئ ر مؤتم ة بإقام اة الحي وم العل السعودية الجمعية مع وبالتعاون تبوك جامعة تتشرف
ر األحم ر البح ة بيئ ة أهمي ن م ه فكرت جاءت تي وال ائي األحي ا وتنوعه ر األحم البحر

المملكة رؤية مع ومتماشيا ٬ أحيائها ة2030وتنوع البيئ ة حماي ى عل ركزت تي ال ٬
د العه ي ول سمو إعالن ع م ومتزامنا ٬ هللا-واستدامتها السعودية-حفظه ادرتي لمب

األخضر األوسط والشرق  .الخضراء

والمختصون احثون الب ا فيه اول تن تي ال ر المؤتم ال أعم جلسات ى أول دأت ب ك ذل ر إث
ل وكي تحدث ث حي تدامتها٬ وإس ر األحم البحر ة ببيئ الخاصة ل العم أوراق ن م العديد
االستراتيجية دور عن فقيها أسامة الدكتور البئية لشؤون والزراعة والمياه البيئة وزارة

البيئة حماية تعزيز في الجديد المؤسسي اإلطار و للبيئة  .الوطنية

عن بيرنارد رستي الدكتور األحمر البحر شركة في البيئية االستدامة رئيس تحدث كما
رق تط ا كم وي٬ الحي وع التن ى عل اظ الحف و ة البيئ ين تحس ي ف ة العلمي وث البح دور

األحمر البحر شرق من الوسطى المنطقة سواحل في المرجان على  .للمحافظة
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البحر ة بيئ ى عل اظ للحف وم ني مشروع وخطط لرؤية عويضة أمير الدكتور تطرق فيما
األحيائي وتنوعها  .األحمر

من ر المؤتم ي ف اركين المش وك تب ة جامع س رئي الي مع رم ك ى األول دوة الن ختام وفي
والتخصصات الجهات  .مختلف
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بـعنوان تنموية مشاريع يدشن القصيم البدائع336أمير بمحافظة مليون

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

بـ تنموية مشاريع يدشن القصيم بمحافظة336أمير مليون
 البدائع

 

 واس:بريدة

ز عبدالعزي ن ب سعود ن ب مشعل ن ب فيصل الدكتور األمير الملكي السمو صاحب وجه
ي ف ثرة المتع اريع المش ة ومتابع د لتفق ة ميداني ة فرعي ان لج بتشكيل القصيم منطقة أمير
اريع المش ة متابع ة بلجن وربطها ٬ المحافظات جميع في استكمالها على والعمل المنطقة
هللا٬ أذن ب تقبًال مس اريع مش أي تعثر من للحد بها٬ المنوطة للمهام تفعيالً المنطقة بإمارة
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الدولة أن إلى االنتباه هللا–الفتاً ة–أعزها المالي ادات االعتم ن م د للعدي دعم ال دمت ق
المحدد بوقتها إلنجازها متابعتها أهمية الدولة حرص على يؤكد الذي األمر  .للمشاريع٬

 

ينه وتدش وافتتاحه دائع الب ة لمحافظ التفقدية األربعاء٬ أمس سموه زيارة خالل ذلك جاء
ظ محاف ع م ا اجتماع د وعق للمحافظة ه زيارت تهل اس حيث التنموية٬ المشاريع من عدداً

بالمحافظة التعديات لجان وأعضاء المراكز ورؤساء الربيعان خالد  .البدائع
 

ه في لم س التنموي كان اإلس ل حف القصيم ير أم سمو هد ش ك ذل ب ن15عق م تفيًدا مس
ي العرين نورة رؤية جمعية إدارة مجلس رئيسة خالله وكرم السكنية٬ وحداتهم اإلسكان
ن م حرًصا أتي ي السخي الدعم هذا أن مؤكداً ٬ اإلسكان بمجال الخيري بالعمل لتميزها

هللا–الدولة للمواطنين–أعزها واإلسكان االستقرار توفير  .على
 

م الدع ذا ه أن ٬ ه جانب ن م المرشد د أحم ة بالمنطق التنموي اإلسكان عام مدير وأوضح
ن م تفيدة المس األسر لدعم ٬ واإلسكان والقروية البلدية الشؤون وزارة من اهتماًما يأتي

ة المملك ة روي ن م ة انطالق اتهم حي جودة لتحسين االجتماعي ن2030الضمان وتأمي
مواطن لكل مالئم  .مسكن

 

بمستشفى دة جدي صحية اريع مش مشعل ن ب فيصل دكتور ال األمير سمو دشن ذلك بعد
ادات بالعي ل العم ة بيئ ر تطوي شملت لایر مليوني ن م ثر أك ا تكاليفه بلغت العام البدائع

المتنقلة بالدم التبرع عربة وتطوير المختبر قسم وتجهيزات  .الخارجية٬
 

ادرات مب ى عل مطلعاً ٬ بالبدائع البلدي المجلس مبنى الفتتاح القصيم أمير سمو توجه ثم
ر لتوفي ود الجه ذل ب ى عل ه خالل ن م حثهم المجلس أعضاء مع اجتماًعا وعقد المجلس٬

البلدي المجلس بأعضاء المنوطة لألدوار وفقًا للمواطنين البلدية  .الخدمات
 

حي امع وج ذل٬ الع د فه يخ الش امع ج دائع الب ة لمحافظ ه زيارت خالل سموه ح افتت كما
المنيف عبدهللا وجامع ٬  .قرطبة

 

اريع المش أهم أحد يعد الذي البدائع محول طريق مشروع أيًضا القصيم أمير سمو وتفقد
اإلجمالية تكلفته وبلغت بطول52بالمحافظة لایر ون م21ملي ى2ك عل ذه تنفي م ويت

وتوفير العمل استنئاف أهمية على للمشروع المنفذ المقاول على سموه مشدداً مرحلتين٬
خالل ة والجهوزي ة الطاق بكامل م72المعدات مال المشروع بسحب ذاره وان ٬ اعة س

بذلك  .يلتزم
 

تزه بمن خضراء القصيم أرض ادرة لمب ابعة الس المرحلة القصيم أمير سمو دشن عقبها
د العه ي ول سمو ه أطلق ا بم بة المناس ذه به مباركاً ٬ بالمحافظة هللا–المملكة ٬-حفظه
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أن ى عل داً مؤك ٬ األخضر األوسط الشرق ومبادرة خضراء٬ المملكة أرض مبادرة من
زراعة م ت ه أن ى إل اه االنتب الفتاً ٬ للمملكة بيئًيا ووعيًا تنموياً بعداً تعطي المبادرات هذه

من شكره700أكثر دًما مق امين٬ ع ل قب ادرة المب إطالق ذ من القصيم ي ف تلة ش ف أل
ن الذي بالقصيم اه المي دمات وخ والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة بفرع المسؤولين لجميع
خطوات ا دائم تواكب ة المنطق أن ب ا مبين ب٬ الجوان ذه ه ل مث ي ف األساسي الشريك هم

الرشيدة القيادة إليه تتطلع ما وكل  .الوطن
 

غ تبل ذي ال ة٬ الخيري البدائع لجمعية التابع الرياضي المشروع القصيم أمير سمو وافتتح
ب6تكلفته در تق احة بمس لایر م20ماليين ف وثقافي2أل رياضي ادي ن ويشمل ٬

الرياضية للبرامج والمساندة الترفيهية األقسام من عدد ويضم  .واجتماعي
 

ا ألقاه الي األه ة كلم ه تخلل بة المناس ذه به دائع الب محافظة الي أه ل حف موه س شهد ا كم
ى عل ا دائم رص يح ذي ال يم القص ير أم مو بس ا فيه ب رح ني العري ف يوس دكتور ال
حصول لسموه اً مبارك ٬ اتهم احتياج وتلمس واطنين الم أحوال وتتبع التفقدية الزيارات

التوطين نسب في متقدًما مركزاً على  .المنطقة
 

ة والبلدي ة التنموي اريع المش ا إلكترونًي ل الحف الل خ يم القص ير أم مو س دشن ك ذل د بع
ا تكاليفه بلغت تي ال ٬ دائع الب ة بمحافظ ا إنجازه تم التي والوقفية والصحية والتطويرية

من ة336أكثر تنموي اريع مش ن م البدائع محافظة به حظيت بما منوهاً ٬ لایر مليون
الرشيدة حكومتنا بدعم ثم هللا بفضل تمت ٬. 

 

لمحافظة ة تابع ة وخيري واجتماعية صحية وشراكات اتفاقيات عدة توقيع سموه شهد ثم
األعمال ورجال الصحي التجمع مع تمت التي االتفاقيات بتوقيع اعتزازه مبدياً ٬ البدائع
ك تل ن م المنشودة داف األه ق وتحقي ق التوفي ع للجمي متمنًيا بالمنطقة٬ الخيري والقطاع

للمستفيدين المقدمة الخدمات على تنعكس وأن  .االتفاقيات
 

٬ بالمحافظة اريع والمش للبرامج والداعمين األعمال رجال سموه كرم الحفل نهاية وفي
أمضى أن د بع ٬ السديس دالرحمن عب ابق الس البدائع محافظ سموه كرم ا21كما عام

للبدائع  .محافظاً
 

ن وأمي ٬ وزان ال دالرحمن عب دكتور ال القصيم ارة إم ل وكي ارة الزي خالل سموه رافق
س والرئي ي٬ المجل محمد المهندس القصيم منطقة وأمين الرمضي٬ عسم المنطقة مجلس

ائع٬ الش لطان س حي الص ع للتجم ذي وزارةالتنفي ب مالي الش اع قط ى عل رف والمش
الصوينع سلمان المهندس والمياه والبيئة الربيعانالزراعة خالد البدائع ومحافظ ٬. 
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شجرة مليون زراعة تستهدف مبادرة تطلق المنورة المدينة أمانة
 2022بنهاية

 

المنورة  واس-المدينة
ام ع ة بنهاي شجرة مليون زراعة تستهدف مبادرة المنورة المدينة أمانة 2022أطلقت

ة التابع رى والق والمحافظات المدينة ومداخل والحدائق والميادين والشوارع الطرق في
 .لها

من ا زراعته تمت تي ال ات والنبات األشجار على المحافظة أيضا المبادرة تستهدف كما
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غ تبل تي وال ابق٬ س ت وق ي ف والصيانة التشغيل عقود و3خالل ن و628ماليي ا ألف
و538 ا مليون ا مجمله غ يبل خضراء بمسطحات وحوليات٬ وشجيرات أشجار بين ما
و851 ا ة422ألف كاف ة زراع ة الخط ذه ه مل تش أن ر المنتظ ن وم ٬ ا مربع ترا م

ة بالمدين ث الثال دائري ال ق طري ى إل افة باإلض ة٬ المدين داخل وم ية الرئيس وارع الش
 .المنورة

صديقة أخرى ب الضارة ات والنبات األشجار تبدال اس ى عل تعمل س ا أنه األمانة وكشفت
ن م والشوارع الطرق من العديد وتأهيل العمراني التطور مراعاة مع والبيئة٬ لإلنسان
المناخي التغير آثار وتخفيف الحياة٬ جودة مستوى ورفع الحضري المشهد تحسين أجل

الهواء في الملوثات نسبة وخفض الظليلة األماكن  .وزيادة

ي ف اركتها مش ى عل ورة المن ة المدين ة منطق ة أمان حرص ظل ي ف ادرة المب هذه وتأتي
ا منه عارا واستش الم٬ والع وطن ال ي ف الخضراء ة والرقع النباتي الغطاء على المحافظة
ة تنقي خالل من ة البيئ ى عل والمحافظة ة٬ المناخي الحالة تحسن في اإلسهام في بدورها

المنطقة في الخضراء المسطحات زيادة بواسطة  .الهواء
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الرياض في التمور سوق يطلق والتمور للنخيل الوطني  المركز

 
 
 
 
 
 

 

 واس-الرياض
اض٬ الري واجهة في التمور سوق معرض اليوم٬ والتمور للنخيل الوطني المركز أطلق
يارة الس ي ف التجول خالل ور التم ذوق وت تسوق ي ف نوعها من فريدة تجربة يُعد الذي

الفترة خالل إلى??وذلك  .????أبريل?مارس
 

والخضار ه للفواك ة الدولي نة للس الً تفعي المعرض ذا ه أتي ن2021وي بي اون وبتع م٬
ة الزراع ة بوكال ممثلة والزراعة والمياه البيئة ووزارة والتمور للنخيل الوطني المركز
ذات القطاعات ن م وعدد الطهي فنون بهيئة ممثلة الثقافة ووزارة الزراعي٬ واإلرشاد

التمور شركات من القطاع في النجاح شركاء إلى باإلضافة  .العالقة٬
 

من أكثر المعرض في عالمة??ويشارك على حاصلة المملكة أنحاء جميع من شركة
التمور وتصنيع الزراعة في الجودة معايير أعلى تطبق التي السعودية٬  .التمور

56



 

لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بمحصول4500عنوان المحلية األسواق تزود بالليث العثري"مزرعة "الحبحب
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بمحصول4500 المحلية األسواق تزود بالليث مزرعة
العثري"  "الحبحب

 

 واس-جدة
ن م ثر أك زود ة4500ت مك ة منطق ي ف ة المحلي واق األس ث اللي ة بمحافظ ة مزرع

يعرف ما أو األحمر البطيخ من الموسمي بمحصولها األخرى المملكة ومناطق المكرمة
مى ثري"بمس الع ب ار"الحبح األمط اه مي قيا س ى عل ل كام كل بش د يعتم ذي ال و وه ٬

م حج ي ف رة للوف الماضية األعوام من أكثر السنة هذه إنتاج يكون أن ويتوقع والسيول٬
من نشطة"الحبحب"المعروض شرائية حركة من سيقابلها  .وما

قة٬ والوس ل٬ وطفي ار٬ حف ي ف زادات وم واق أس ير الوف اج اإلنت ذا ه ى عل ت وأقيم
ن م بأكثر والطلب العرض لزيادة وفقاً اليومية المبيعات حجم ويقدر 500والمجيرمة٬

من ثر أك المخصصة زادات الم ى إل رد ي حيث لایر٬ ة400ألف محمل اً يومي ة مركب
الحرارة درجات ارتفاع مع كبيراً رواجاً يلقى الذي الحبحب من كبيرة  .بكميات

ع"واس" لبي ة المخصص ث اللي ة محافظ واق وأس زارع م ى عل ة جول الل خ ق توث
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ن م مية الموس يل والمحاص ات ثري"المنتج الع ب اج٬"الحبح اإلنت ي ف يرة كب رة وف ٬
ي الت ة والبرك ير الخ أمطار أن اتمي الح د أحم عيد س أكد حيث الزراع من بعدد والتقت
استصالح إعادة إلى المواطنين شجعت الماضيين الشهرين خالل المحافظة على هطلت

المحاصيل أهم بإنتاج اشتهرت التي األمطار"العثرية"مزارعهم سقيا على تعتمد التي
إضافة م٬ والسمس مام٬ والش ز والخرب دخن٬ وال راء والحم البيضاء ذرة ال أشهرها ومن
ز تتمي ث اللي ة محافظ وسهول زارع م أن ى إل يرًا مش الحبحب٬ هر األش ا منتوجه ى إل

ة المطري ة الزراعي يل المحاص ن م ا إنتاجه وع ة"بتن ها"العثري أرض لخصوبة رًا نظ
 .واتساعها

ة زراع أن دوره ب ن فبي دعاني الج واز ف الزراعي تثمار االس مجال في المتخصص أما
ة وأودي سهول ي ف ه زراعت تهرت اش ثري الع ب بالحبح رف يع ا م أو األحمر خ البطي
ى إل والً وص اً جنوب ار حف تى ح ماالً ش ل طفي ن م دة الممت ة المكرم ة مك ة منطق ة تهام
الكبيرة األودية ووسط الباحة٬ ومنطقة الطائف محافظة تحدها التي الشرقية٬ المرتفعات

ي وه ة٬ تهام ة أودي أشهر ن م بر وتعت ث اللي محافظة تتخلل ووادي:التي ث اللي وادي
ووادي عيا وس م يلمل ووادي ار عي أودية وكذلك الجنوبية٬ الشاقة ووادي الشمالية الشاقة
تنقع والمس لبة وس وقطنا وتسبح ذرا مثل الليث وادي روافد إلى إضافًة والصربة٬ مرخ
البحر إلى أغلبها في وتصل مياهها تسيل التي األودية من وغيرها وجدم٬ وبيرين وأتانا
ي أراض ا فيه وزع تت تي ال بة٬ الخص ة والترب ي الطم ب تجل ا طريقه ي وف ر٬ األحم

األدوية هذه جنبات على  .المزارعين

العنصر د تع تاء الش فصل خالل تهطل تي ال األمطار كميات أن إلى الجدعاني وأشار
ة المطري ات الزراع اح لنج م ة"األه ام"العثري والقي األرض ب ة العناي ى إل افة إض ٬

ة٬ المطري ة الزراع اح لنج ضرورية ال األعم ن م تعد موعدها في الزراعية بالعمليات
األرض بحراثة األمطار٬ موسم بدء يسبق موعد في للزراعة األرض تحضير يجب لذا

الضارة األعشاب بإزالة بالسوق.والقيام راء والش ع البي أو ة الزراع ال مج ي ف وينشط
ده أك ا م و وه اعي اجتم وروث م ادة وإع ادي٬ الم د العائ ق لتحقي سعياً السعودي الشباب
ر توف ع فم ثري الع ب الحبح ة زراع ي ف تثمرين المس د أح ب متع بروك م اب الش
ة عملي أن اً مبين الشباب٬ لعمل مناسبة تكون الفرصة استهالك من يقابله وما المعروض
سوق يستمر حين في الجملة٬ سوق في علني مزاد عبر الباكر الصباح في تبدأ التسويق
ات التطبيق طة بواس ذة المنف ات الطلب ى عل ه مبيعات ي ف تعينًا مس اء المس ترة لف ة التجزئ

للمستهلك التوصيل وخدمة  .المرخصة

ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع ة البيئ وزارة رع لف ام الع دير الم ح أوض ه جهت ن م
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ة المطري ة الزراع ات بمنتج از تمت ث اللي ة محافظ أن دي٬ الغام هللا جار سعيد المهندس
المزارعون ميها يس طبيعية العثري“بنكهة ا”ب كم دي التقلي ري ال ى عل د تعتم ال ا ألنه

تهر تش ث اللي أن ى إل يراً مش األمطار٬ قيا بس ي وتكتف ة الكيماوي مدة األس ن م و تخل أنها
المحافظات ن م ا كغيره م٬ السمس ومحصول والدخن كالذرة الحبوب محاصيل بزراعة

محصول وهو األشهر محصولها إلى إضافة المكرمة٬ مكة بمنطقة الحبحب"الساحلية
ه" زراعت ي ف المزارعون رع ب د وق ار٬ واألمط يول الس اه مي ى عل عثرياً يزرع الذي

اح الري وب هب ع لمن والتوسيف والخف ة الزراعي ة الخدم ة نتيج ه أحجام بر أك اج وإنت
المحصول٬ ن دف ى عل ة الخدم تمل تش ذلك وك السعف من المحلية إمكانياتهم مستخدمين

للحبحب المستهلكون عليها يقبل التي التلوين في فارقاً يعطي  .مما

ة والطيني ة الخبتي ي األراض ي ف ود ويج زرع ي ب الحبح أن دي الغام دس المهن ن وبي
ار وعي ة وغميق قة والوس ار وحف والشواق ة والمجيرم طفيل في يزرع حيث بالمحافظة
إلى عضوياً يعد المنتج كون العثرية الزراعة يميز ما أن إلى النظر الفتاً الليث٬ ووادي
ى عل رش ال ويقتصر مدة أس إضافة دون ر البك األراضي في الزراعة تتم إذ كبير٬ حد

الكيميائية المكافحة إلى يلجؤون ال المزارعين ومعظم فقط٬ القارضة اآلفات  .رش

ة الريفي ة التنمي دعم ت ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة أن ى إل للفرع العام المدير وأشار
اً اهتمام يدة الرش ادة القي ت أول ث حي الخصوص٬ ه وج على المطرية والزراعة عموًما
ة التعاوني ات الجمعي م ودع روض ق من للمزارعين الدعم وقُدم الزراعي٬ بالقطاع كبيراً
جيع وتش اج اإلنت ى عل جيعهم وتش زارعين الم م دع اب ب ن م أتي ي ذي وال ة٬ الزراعي
ى حت اج اإلنت ع رف ي ف أسهم ا مم المعطاء٬ وطن ال ذا ه ي ف ة والتنمي ة العثري ة الزراع
نظراً الم٬ الع توى مس ى عل افس تن ة الزراعي السعودية والصادرات المنتجات أصبحت
متطلًعا ٬ اه المي وارد م وتوفر الخصبة األراضي حيث الزراعي اإلنتاج مقومات لتوفر

المنطقة في متنامية زراعية مواسم إلى تعالى هللا  .بإذن

واد م على يحتوي فهو اإلنسان؛ جسم لصحة الحبحب لفاكهة عديدة فوائد هناك أن يذكر
٬ وديوم والص ٬ د والحدي يوم٬ والكالس بروتين٬ ال ر عناص ه الحتوائ دة لألكس ادة مض
األمراض من اإلنسان جسم تحمي بدورها والتي والبوتاسيوم ٬ والفسفور ٬ والمغنيسيوم
ترول الكولس ف وتخفي دم ال ي ف ك البولي حمض ترسب تقليل فائدة إلى إضافة المختلفة٬

الدم  .في
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محمية"واس" في البيئي التناغم بمحافظة"شرعان"توّثق
 الُعال

 

المنورة واس-المدينة  م
وتصوير الشهراني:إعداد أحمد بن  علي

ة مالئم ة بيئ ا جعلته تي ال ة المتنوع ها وتضاريس ة الخالّب ا بطبيعته ال الع محافظة تتفرد
دم الق ذ من ة المنطق ك تل ي ف عاشت تي ال ة البريّ ات الحيوان من متعددة ز,ألنواع وتتركّ

ال الع ي ف الصحراوية ة للبيئ ي الطبيع هد المش تعادة اس ى عل الحالي الوقت في ,الجهود
المهددات من وحمايتها للحيوانات مالئمة بيئة  .وإيجاد

محمية"واس"وعمدت في المشهد توثيق العال-"شرعان"على ى-شرق عل وتمتّد
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تبلغ مربع1500مساحة والصخور,كيلومتر ال الجب ن م تضاريسها بتنّوع وتشتهر
ان حراوية٬,والودي الص اطق والمن ة البري ار األزه ن م اء بغط اة المغط ان والودي

ي٬ اإلدم زال وغ ريم٬ ال زال غ ا ومنه ة البري ات الحيوان ن م دة عدي نافاً أص ن وتحتض
ة الطبيعي اظر المن ن بي فريد تناغم في األفريقي والنعام والوعول٬ العربي٬ المها وغزال

الطبيعية المحمية في البرية والحيوانات  .الخالبة

خالل من ة المحمي ذه ه ي ف ونجاحات منجزات ال الُع ة بمحافظ ة الملكي الهيئة وحققت
والظروف ة البيئ ع م أقلم والت ف التكيّ ي ف نجحت تي وال زالن٬ الغ من جديد جيل والدة

محمية في المهيئة ي"شرعان"المالئمة النبات الغطاء على المحافظة جهود إلى إضافة ٬
إطالق يشمل حماية برنامج خالل من البرية الحيوانات إليها تحتاج التي المياه ومصادر

األمد طويلة التشجير مبادرات من  .عدد

مبادرتا الخضراء"وجاءت و"السعودية األخضر"٬ األوسط ا"الشرق عنهم أعلن التي
سعود آل عبدالعزيز بن سلمان بن محمد األمير الملكي السمو نائب,صاحب العهد ولي

الدفاع وزير الوزراء مجلس هللا-رئيس على-حفظه الحفاظ في المملكة جهود لتدعم
ة والبيئ احات,األرض مس ادة وزي ات والمحمي اتي النب اء الغط ة حماي رامج ب ل وتفعي

ا ومحيطه دن الم ي ف جير ة,التش زراع ادرة المب مل ل10وتش داخ جرة ش ارات ملي
ر أكث ى إل ة المحمي اطق المن نسبة ورفع القادمة٬ العقود خالل السعودية العربية المملكة

ن بـ%30م در تق تي ال يها أراض مساحة ن اوز600م لتتج ع٬ مرب تر كيلوم ف أل
بحماية الحالي العالمي من%17المستهدف دد ع ى إل إضافة ة٬ دول ل ك أراضي من

والساحلية البحرية البيئة لحماية  .المبادرات

محمية في ي"شرعان"ويعمل ف ؤهلين الم المتخصصين براء والخ الموظفين من عدد
ن م ة الحي واع األن ة لمراقب ة المحمي ي ف بدوريات القيام على يعملون حيث المجال٬ هذا

ة,الكائنات المحمي ي ف ات الكائن ف لمختل المنطقة في المناسب المكان اظ,وتهيئة والحف
دة ع ي ف اثر وتك ة حماي رامج ب ا له خّصصت تي وال االنقراض٬ ب ددة المه األنواع على

المملكة رؤية ضمن  .م2030محميات
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بيشةعنوان وادي في المياه حقن تواصل

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7489العددالكاتب 1تكرار

بيشة وادي في المياه حقن  تواصل

 
 

المعاوي:بيشة  عبدهللا

سد اه مي ن م تفادة االس م لتعظي ى المثل الطرق ة دراس لمشروع المنفذ االستشاري انتهى
بيشة بمحافظة فهد السعودية(الملك شلمبرجير داول السد)شركة مياه حقن تجربة من

ة الجنين ز مرك الشركة له اختارت الذي بيشة٬ بوادي رابع موقع في األرض جوف في
حفر أنجزت أن بعد وذلك بيشة٬ الوادي4شمال في المياه حقن لتجربة  .مواقع

 
في التجربة نفذت الشركة وهي3وكانت سابق وقت في بيشة وادي في الحيفة(مواقع

والديلمي ي)والحرف ف اه المي حقن تجربة من الجوفية اآلبار استفادة مدى لقياس سعياً ٬
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من تفادة لالس ى المثل ة للطريق للوصول ة المطروح ول الحل ن م كواحد األرض٬ باطن
زراعياً فهد الملك سد مياه  .مخزون

 
مستدامة  حلول

 
ماال٬ً ش ة الجنين لمركز وصوال السد من بالكامل الوادي مسح من انتهت الشركة وكانت
ة اختباري ار آب ر وحف وادي٬ ال ي ف اه المي ات كمي ة لمعرف األرض داخل مجسات وزرع
بة مناس ول بحل ية لتوص ول للوص عياً س غيرة٬ ص ة جوفي دود س ل عم ة إمكاني ة لدراس
ي ف اء الم وضع ودراسة ات المعلوم ع جم ضوء ى عل اه المي ن م تفادة لالس تدامة ومس

بيشة والمخزون(وادي مستقبال)المتوفر استهالكه  .ومدة
 

بيشة  وادي
 

الماضي مارس المشروع عقد وقعت الري  مؤسسة
 

السدود مياه من االستفادة زيادة مبادرة مشاريع أحد  يُعد
 

الوطني التحول لبرنامج المؤسسة مبادرات  إحدى
 

المملكة رؤية لتحقيق  2030السعي

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/SMDB6LX9UT4 
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجمعةعنوان خطبة موضوع المياه استهالك ترشيد

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 14تكرار

اإلسالمية الشؤون وزير  بتوجيه

الجمعة خطبة موضوع المياه استهالك  ترشيد

 

 

 الرياض-المواطن

ن ب داللطيف عب دكتور ال يخ الش اد واإلرش دعوة وال المية اإلس ؤون الش ر وزي ه وّج
ي ف ة الجمع صالة إلقامة مؤقًتا المهيأة والمساجد الجوامع خطباء الشيخ٬ آل عبدالعزيز

شعبان شهر من العشرين الجمعة يوم خطبة بتخصيص المملكة٬ مناطق 1442جميع
رورة ض ن م ف الحني ا دينن ه علي ث ح ا وم اه٬ المي تهالك اس يد ترش ة أهمي ن ع ٬ هـ
وفي العمل٬ ومكان والمسجد المنزل في استخدامها حسن على والتأكيد عليها٬ المحافظة
اء٬ الم ة نعم م بعظي ذكير الت ة وأهمي اه٬ المي وارد لم تدامة االس لتحقيق المجاالت؛ جميع

فيها اإلسراف عدم النعمة هذه شكر من  .وأن
 

الوزارة فروع لجميع  تعميم
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إطار ي ف ة٬ المملك اطق بمن وزارة ال روع ف ع لجمي أمس يوم صادر تعميم في ذلك جاء
اس الن وتبصير الشرعي٬ الوعي نشر ي ف المساهمة في الفاعل ودورها الوزارة سعي
بعض ى إل اد واإلرش ه التوجي ي ف ة أهمي ن م الجمعة لخطبة ولما ودنياهم٬ دينهم بأمور
يد ترش ة أهمي ا ومنه ا٬ به ذكير والت ا٬ إليه ه التنبي ن يحس تي ال ايا والقض وعات الموض

عليها والمحافظة المياه  .استخدام
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بضمدعنوان مزرعته في الفاو وفد يستقبل حازمي عبده علي المزارع

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

بضمد مزرعته في الفاو وفد يستقبل حازمي عبده علي  المزارع

 

مشهور–ضمد  عبدهللا
ه مزرعت ي ف او الف د وف مد ض ة بمحافظ ازمي ح ده عب ي عل زارع م غر أص تقبل اس

المشرفالمطرية ٬ ل الهويم راهيم إب ام حس دس المهن ة برفق او الف خبراء وفد ضم وقد
تدامة المس ة الزراعي ة الريفي ة التنمي امج ببرن ن الب اع وقط ة البعلي ة الزراع قطاع على

٬٬ ة البعلي ة الزراع اع لقط ني الوط دير الم دي النه دهللا عب دكتور دكتورال ال
و)روسي(مورقونوفألكسي البعلية الزراعة لقطاع الدولي ووركينالخبير الدكتور
واألبحاث)أثيوبي( اإلرشاد  .خبير
 

حبيبي حسن العم ضمد بمحافظة الزراعي الخبير برفقتهم كان ثو الحدي محور ان وك
والدجر م السمس ومحصول الرفيعة الذرة أنواع الوفد شاهد وقد المطرية الزراعة حول

جيزان بمنطقة األخرى الزراعات وبعض والقوار األعالف  .وقطن
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ة الزراع م مواس تسجيل م ت والحصاد.كما ة الزراع دة واألمطاروم السيول م ومواس
ة الرطوب ى عل ة المحافظ ة وكيفي يول الس تقبال الس ة الزراعي ي األراض ة تهيئ ة وكيفي

عدة  .وأمور
 

ة المطري ة الزراع ول ح ابي إيج اع بانطب ة الزراعي ول الحق يوف الض ادر غ د وق
 .بالمحافظة
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فّالحة"عنوان من"أقدم ألكثر دامت بالزراعة عالقة سر تكشف يومها..سنة70بالقطيف تقضي وهكذا

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3575العددالكاتب 1تكرار

فّالحة" ألكثر"أقدم دامت بالزراعة عالقة سر تكشف بالقطيف
يومها..سنة70من تقضي  وهكذا

 

شار  الرياض-عبدالحكيم

القطيف في فّالحة أقدم السويكت"كشفت محمد (أم ع)سنة85" تتمت ت مازال والتي ٬
ن م ثر ألك دامت تي وال ة٬ بالزراع ا عالقته سر عن والصحة٬ والنشاط 70بالحيوية

ر عم ي ف ة طفل ت كان أن ذ من دأ ب ة للزراع ا حبه إن إذ دتها بوال ك ذل ي ف أثرة مت ا٬ عاًم
عن ًدا واح ا يوًم تغناء االس تطيع تس ال إنها حتى معها وكبر نشأ ثم عمرها٬ من السابعة

بها والعناية مزرعتها إلى  .الذهاب
 

رت د"وذك محم امج"أم عودية"لبرن الس باح ن"ص م ة مختلف ا أنواًع زرع ت ا أنه
والحبق والنعناع والكزبرة والبقدونس والملوخية كالجرجير الزراعية  .المحاصيل
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ر ذك الصدد ذا ه ي وف تمرار٬ باس ا مزرعته ي ف ا يزورونه عائلتها أفراد أن إلى ولفتت
السويكت"ابنها المزرعة"حسين ي ف ل تعم ولتهم طف ذ من دتهم وال يشاهدون كانوا أنهم

نزل للم ود تع ر الظه د وبع ر٬ الظه ى إل الصباح من فيها وتشتغل مشًيا تأتيها كانت التي
الغداء طعام  .إلعداد

 

"وأضاف دي: وال اة وف د هللا-بع ترتيب-رحمه ي ف ن عليه دت اعتم ي٬ أخوات بر وك
ي ف ل تظ بحت أص ث حي غفها٬ وش ا لمزرعته ي ه ت وتفرغ ؤونه٬ بش ة والعناي ت البي

أحياًنا المغرب إلى الصباح من  ".المزرعة
 

ابع "وت اعة: الس ن م ة المزرع ى إل أتي ت بحت أص ن الس ي ف برت ك أن د بع ن 8لك
إلى المنزل11صباًحا إلى وتعود الظهر تصلي حيث  ".ظهًرا٬

 

مجالس تخلو فالحة"وال ا"أقدم أحفاده تنصح حيث والحكم٬ الفكاهة وروح الشعر من
ا فيه ثر يك تي ال ا بالدن ي ف ل العم ى عل م وتحثه النوم٬ وقلة الحركة في الصحة قوة بأن

أحفاد عبر فيما محمد"الخير٬ ا"أم يحفظه أن هللا ائلين س دتهم٬ بج وفخرهم م حبه عن
 .لهم
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وتجميع":البيئة"عنوان المملكة135استرداد مناطق بمختلف لزراعتها تمهيدًا المحلية األقماح من وراثيًا موردًا

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 23تكرار

وتجميع":البيئة" األقماح135استرداد من وراثًيا مورًدا
المملكة مناطق بمختلف لزراعتها تمهيًدا  المحلية

 
 

 واس-الرياض
ع وتجمي ترداد اس عن والزراعة اه والمي البيئة وزارة ن135كشفت م ا وراثًي ورًدا م

ًدا تمهي ا؛ وكيميائًي يكولوجيا وس ا ووراثي ا مورفولوجي يفها لتوص ة؛ المحلي اح األقم
ام نظ ى عل ة بالموافق القاضي وزراء ال س مجل رار لق تحقيقا المملكة؛ بمناطق لزراعتها
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ل أج من ة التنفيذي ة والالئح ة والزراع ة لألغذي ة النباتي ة الوراثي وارد الم ع م ل التعام
القمحالمحافظة ومنها النباتية الوراثية الموارد  .على

 
أن ب المري ت بخي ن ب ناصر دكتور ال اوي والتق ذور الب ز لمرك ام الع دير الم ح وأوض

ترداد باس ام ق ز ات56المرك المنظم ض بع ن م ة المحلي اح األقم ن م ا وراثًي وردًا م
من35(الدولية وراثّيًا ةمورًدا الجاف اطق المن ي ف ة الزراعي للبحوث دولي ال المركز
إلى)إيكاردا( من21إضافة وراثّيًا يمورًدا ف ح والقم ذرة ال ين لتحس الدولي المركز

وتجميع)السيميت(المكسيك كما م٬79 تجميعه م ت ة المحلي اح األقم من وراثًيا مورًدا
بالمملكة مختلفة مناطق  .من

 
الـ زراعة تم أنه إلى المري الدكتور ات56وأشار المنظم ن م ترّدًا مس ا وراثّيً ورًدا م

ى إل إضافة أصل44الدولية٬ ن م ورًدا ة79م المملك اطق من مزارعي ن م ة مجمع
ى إل ة المزروع ة الوراثي وارد الم دد ع ل ليص ة ز100المختلف بمرك ي وراث ورد م

أفضلها وانتخاب ة الوراثي الموارد لهذه حقلي وتقييم تنقية لعمل وذلك والتقاوي٬ البذور
بالمملكة الخاصة التجارية األصناف كأحد  .العتمادها

 
دد ع ذ أخ ي ف ام الع ذا ه م التقيي ة عملي الل خ دء الب م ت ه بأن ري الم د فة26وأك ص

ي وراث وع تن وجود وحظ ل ث حي المحصولية٬ الصفات لبعض باإلضافة مورفولوجية٬
الـ بين ات100٬كبير النبات و نم ة طبيع ي ف يًرا كب ا اختالفً اك هن وأن ي٬ وراث ورد م

ن بي ه وعدم فا الس ووجود ات٬ النب وطول ة٬ الوراثي الموارد هذه بين التزهير ومواعيد
ة ورق ى عل سواًء تركيزها ودرجة الشمعية الطبقة وجود أيضا الوراثية٬ الموارد بعض

نفسها السنبلة أو السنبلة عنق أو ذه.العلم٬ ه ن بي ي الوراث وع التن دى م ى عل يدل وهذا
الوراثية  .الموارد

 
ح القم ن م واع أن ة ثالث ود وج ا الحق ن تبي ه أن ري الم ر ناص دكتور ال اد ٬(وأف بز خ

علفي الوراثي)مكرونة٬ األصل عن الشاردة النباتات بعض وجود مالحظة تمت كما ٬
ورد م ا أنه ى عل ا معه ل التعام يتم س ذي وال ة٬ الوراثي وارد الم م معظ داخل زروع الم
ى عل المزروع٬ الوراثي األصل عن منفردة الحصاد أثناء تجميعها وسيتم جديد٬ وراثي

الـ باقي مع تقييمها يتم منها79أن وراثًيا المقبل)مورًدا35(مورًدا  .العام
 

ة الوراثي وارد الم أجود وانتخاب م تقيي ل المقب ام الع ة بداي ع م يتم س أن الوزارة وأكدت
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الظروف ة مختلف ع مواق تسعة ي ف لتقييمها وتجهيزها عالية بدقة تنقيتها تم والذي للقمح
ن م األفضل و ه ا م ة ومعرف ي٬ الوراث ات الثب ة لدراس المختلفة المملكة بمناطق البيئية

منطقة لكل الوراثية الموارد  .هذه
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بجدة"الغامدي"عنوان الزراعية للمشاتل المصاحب المعرض ويفتتح اإلرشادية القافلة يدشن

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

المصاحب"الغامدي" المعرض ويفتتح اإلرشادية القافلة يدشن
بجدة الزراعية  للمشاتل

 

اإللكترونية سبق  جدة-صحيفة

سعيد المهندس المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير دشن
اليوم بدأت التي اإلرشادية القافلة فعاليات الغامدي٬ هللا جار  .بن

 

وان بعن ل عم ة ورش اتل"وأقيمت للمش دة الجي ة الزراعي والممارسات تراطات ٬"االش
جدة بمحافظة للفرع التابع المشتل بمقر الزراعية٬ للمشاتل  .ومعرض

 

ي"الغامدي"وأوضح الت ة الزراعي ادية اإلرش ة القافل امج برن ضمن يأتي المعرض أن
لوكية٬ الس ات االتجاه ير وتغي زارعين٬ للم ارات والمه المعرفة مستوى رفع إلى تهدف
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ي المعيش توى المس ع ورف اج اإلنت ادة لزي ة؛ الزراعي ات الممارس ل أفض ق وتطبي
في الحديثة بالتقنيات المزارعين تعريف إلى باإلضافة بالزراعة٬ والمهتمين للمزارعين
ة٬ منطق ل لك بية النس يزة الم ب حس ادية اإلرش برامج ال الل خ ن م ي٬ الزراع اع القط
ابهم وإكس ة٬ الزراعي ات اآلف ة ومكافح الوقاية في السلبية المزارعين ممارسات وتغيير
ف والتعري ذها٬ تنفي ة وكيفي ة٬ الزراعي ات اآلف ة لمكافح والصحيحة ة الالزم ارات المه

قاب"بـ برنامج"سعودي وأهمية  ".حصر"٬
 

الخضراء"بمبادرتي"الغامدي"ونّوه األخضر"و"السعودية األوسط ي"الشرق الت ٬
ى عل والعمل الطبيعة حماية على الحرص تؤكدان واللتين العهد٬ ولي سمو عنهما أعلن

اإلرشادية القافلة فعاليات تدشين أثناء العالمية المستهدفات  .تحقيق
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ناوانعنوان بمركز صحتي بيئتي مبادرة يطلق المخواة محافظ

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3295العددالكاتب 1تكرار

ناوان بمركز صحتي بيئتي مبادرة يطلق المخواة  محافظ

 

عسير ملفي:صحيفة آل  ابراهيم

ر مدي وبحضور ي٬ الهزان د محم ن ب نايف االستاذ المخواة محافظة محافظ رعاية تحت
ب ونائ ي الزهران عيد س د محم دس المهن ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف إدارة
بيئتي مبادرة سعادته٬ دشن الدربي٬ إبراهيم األستاذ بالمخواة الخيرية البر جمعية رئيس
ن م عدد غرس ادرة المب شملت و ه٬ الذهبي اوان ن ال ورم طعوس ي ف المقامة صحتي
حيث ادرة المب ر مق ى ال المحافظ سعادة توجه بعدها ناوان٬ وادي ضفاف على الشتالت
ة٬ الباح ة بمنطق اذ واإلنق للبحث اعد س ق فري دمهم يتق اركه المش التطوعية الفرق تواجد
إنطالق افظ المح عادة س اعالن ذلك وبعد المساندة واألهلية الحكومية الجهات ومشاركة
ع للجمي الة رس توصيل ى إل تهدف والتي المستهدفة المواقع إلى الجميع وتوجه المبادرة
ادرة مب مشرف بر ع ا كم والسواح المتنزهين لدى الوعي ورفع البىيئة على بالمحافظة

صحتي( ه)بيئتي قادم ادرات مب ا تليه ادرة المب هذي بأن الزهراني راشد عقيل األستاذ
ر المظه ين تحس ى إل دف ته تي وال دا٬ ش ل وجب ن عي ذي ة قري ارة لزي وقوته هللا بحول
ن المتطوعي ع م يق والتنس اون بالتع ئي والبي ري البص وهه التش ة وإزال ري الحض
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ى عل المحافظه بضرورة ع المجتن ف تثقي ى إل دف ته تي ال الرسالة وتوصيل والشركاء
ي والت ان ك ا مم وحسن افضل ان المك رك وت ات المخلف ي رم دم بع الوعي ونشر البيئة

الحنيف٬٬ ديننا عليها  حث
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الخبر تفاصيل

الخبر البالدعنوان لـ الزراعي واإلرشاد األبحاث عام المناخية:مدير التغيرات آثار من يحد التشجير

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد23453العددالكاتب 1تكرار

البالد لـ الزراعي واإلرشاد األبحاث عام  :مدير

المناخية التغيرات آثار من يحد  التشجير

 

يوسف-جدة بن مرضاح–تصوير-ياسر بن  خالد

اه والمي ة البيئ وزارة ي ف الزراعي اد واإلرش لألبحاث ة العام اإلدارة عام مدير أوضح
اهم تس جار واألش ات النبات ة زراع أن قهان الص د محم ن ب در بن دكتور ال ة والزراع
ة األترب ن م واء اله لتنقية ومصدر وهي المناخية٬ التغيرات آثار مع والتكيف بالتخفيف
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع لف ادية االرش ة القافل فعاليات خالل أمس ذلك جاء ٬

ة المكرم مكة وان“بمنطقة اتل٬”بعن للمش دة الجي ة الزراعي ات والممارس تراطات االش
ياً تماش أتي ت التشجير ات آلي أن واستطرد جدة بمحافظة للفرع التابع المشتل بمقر وذلك

ة المملك ورؤية أهداف صحيّة2030مع ة بيئ وين وتك ئي البي وازن والت ة الحماي ي ف
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المجتمع ورفاهية المستدامة التنمية وتحقيق السعودية٬ لألسر  .سكنية
 

ائل الوس ى عل وف للوق الزراعي اد االرش على تحرص الوزارة أن الصهقان واستطرد
المحاصيل ة نوعي ين وتحس اج اإلنت ادة لزيـ اتل المش ة وخدم ورعاية زراعة في المثلى
االستثمار تشجيع إطار في ذلك ويأتي المشاتل٬ كفاءة رفع أهمية الى باإلضافة البستانية
وخفض تدام مس ئى بي ردود م وإحداث تدامة المس ة التنمي ار لمس ة الداعم طة األنش ي ف
ن م ة المناخي يرات التغ ار آث ع م والتكيف التخفيف في يساهم مما الكربونية٬ االنبعاثات
ة لتنقي وكمصدر الخضراء المساحات وزيادة المختلفة واألشجار النباتات زراعة خالل

األتربة من ة.الهواء والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م أوضح ه جهت ن م
من ض أتي ي رض المع أن دي الغام ارهللا ج ن ب عيد س دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق
ارات والمه ة المعرف توى مس ع رف ى إل دف ته والتي الزراعية اإلرشادية القافلة برنامج
ادة لزي ة؛ الزراعي ات الممارس أفضل وتطبيق السلوكية٬ االتجاهات وتغيير للمزارعين٬
تعريف إلى باإلضافة بالزراعة٬ والمهتمين للمزارعين المعيشي المستوى ورفع اإلنتاج
حسب ادية اإلرش برامج ال خالل من الزراعي٬ القطاع في الحديثة بالتقنيات المزارعين
ة ومكافح ة الوقاي ي ف لبية الس زارعين الم ات ممارس ير وتغي منطقة٬ لكل النسبية الميزة
ة٬ الزراعي ات اآلف ة لمكافح والصحيحة ة الالزم المهارات وإكسابهم الزراعية٬ اآلفات

بـ والتعريف تنفيذها٬ قاب”وكيفية برنامج”سعودي وأهمية  .”حصر“٬
 

ن ب ادل ع دس المهن دة ج بمحافظة ة والزراع اه والمي البيئة وزارة مكتب مدير واوضح
دة ج ي ف اتل للمش ادية ارش بجوالت وم يق ب بالمكت ة النباتي ثروة ال م قس ان الشيخ مطلق
توجه ث حي ا٬ كفاءته ع رف ات آلي وتحديد ٬ والتراخيص للمواصفات مطابقتها من للتأكد
ع م ق تتواف تي ال ة الزراعي الشتالت انتقاء بضرورة الخاصة المشاتل أصحاب الوزارة
دوى والج ا وأجواءه ة المملك ة ترب ي تراع تي وال وزارة٬ ال دى ل دة المعتم ناف األص
ة عالي بية نس يزًا م ق تحق تي ال ة الزراعي تالت الش ة زراع م يت وأن ا٬ منه ادية االقتص
واع األن ار وانتش تالت الش داد أع ادة زي ى ال اتل المش دف ته ث حي ة منطق ل ك ب حس
ات النبات اج إنت د مواعي ي ف م والتحك ار اإلكث ة عملي وتنظيم منطقة كل لظروف المناسبة

الكمي وليس النوعي اإلكثار على منصباً تركيزهم يكون أن أهمية على  .مشدداً
 

ة الوراثي فات الص ى عل ة المحافظ ى عل ي رئيس كل بش دف ته اتل المش أن تطرد واس
ة وراثي صفات وذات ة قوي ليمة س شتالت اج إنت ذلك وك إكثارها المراد النباتية لألنواع
راد والم ا له المناسبة األماكن في الصعبة المناخية الظروف وتتحمل البيئة تالئم ممتازة
ار إلكث ة المالئم ة البيئي الظروف ير توف و ه المشاتل إقامة من فالغرض فيها٬ زراعتها
داخل ة للزراع الالزمة الشتالت لتوزيع وكذلك الخضرية األجزاء أو بالبذور الشتالت

81



ات النبات وشتالت ازة الممت األصناف ن م دة الجي الشتالت اج إنت إلى باإلضافة ٬ المدن
 .الكبيرة

 
مبادرتي أن الخضراء“يذكر عودية و”الس األخضر”٬ األوسط ن”الشرق أعل ان اللت ٬

ي ول سعود٬ آل ز العزي د عب ن ب لمان س ن ب د محم ير األم الملكي السمو صاحب عنهما
اش٬ المع ع والواق راهن ال ي ف برى ك ة أهمي الن تمث الوزراء٬ مجلس رئيس نائب العهد

ككل العالمي والوجود اإلقليمي٬ لمحيطها بل وحدها٬ للمملكة  .ليس
 

االحتباس جراء اليوم٬ العالم يواجهها التي الحادة المناخ أزمة أهمها٬ من أسباب٬ لجملة
ضربت ة طبيعي وارث ك في تمظهرت والتي الكربونية٬ االنبعثات عن الناجم الحراري
دد يه ا بم ة٬ المناخي الخريطة في وتغير وفيضان٬ وجفاف تصحر من استثناء بال العالم

بعامة النباتي ي.الغطاء ف خصوًصا ة والمملك ا عموًم األوسط الشرق وقوع عن فضال
ة المائي وارد للم ره فق ع م ه٬ وعمق ه أطراف ن م الصحراء دده ته ي جغراف حزام منطقة

سنوًيا قليلة أمطار ونسب أنهار٬ من  .الطبيعية
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الخبر تفاصيل

الخبر منسوبيعنوان الشرقية«تدريب السمكي»بيئة االستزراع على

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17457العددالكاتب 1تكرار

منسوبي الشرقية«تدريب السمكي»بيئة االستزراع  على

 

عالية.. جودة ذات أسماك  وإنتاج

المسري  الدمام-أحمد

والزراعة والمياه البيئة وزارة لفرع التابع بالقطيف٬ السمكية الثروة أبحاث مركز أنهى
دورة اء٬ األحس ة بمحافظ ي الزراع دريب الت ز مرك ع م اون بالتع رقية٬ الش ة بالمنطق

وان بعن د بُع ن ع ة السمكي«تدرييب االستزراع ي ف ة الحديث ات التقني تخدام ي»اس الت ٬
أيام ثالثة لمدة  .استمرت

 
م رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ح ر.وأوض عام

ي ف المستخدمة ات التقني أحدث على المتدربين إلطالع هدفت الدورة هذه أن المطيري٬
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ة المملك ة رؤي ق تحقي بغرض الم الع توى مس ى عل السمكي االستزراع 2030٬مجال
إنتاج إلى الوصول تستهدف عام600التي األسماك من طن  .2030ألف

م اء باألحس ي الزراع دريب الت ز مرك دير م ت دورة.ولف ال أن ى إل ان العجي دهللا عب
ة الحديث ات التقني دث بأح دربين المت ف تعري ا منه رات محاض دة ع ى عل تملت اش
ة البحري الكبسوالت تقنية مثل العالم مستوى على المائية الزراعة مجال في المستخدمة
والصديقة تدامة المس ات التقني ن م وهي التغذية متعدد البحري االستزراع تقنية المائية٬

المثالية المائية المستقبل مزرعة وتشكِّل  .للبيئة٬
 

من كل تقنيات أيضا المحاضرات ري٬«وشملت األكواممك ك٬ البروبيوتي ك٬ األكوابوني
الكثافة عالي المغلق النظام أسماك»البيوفلوك٬ اج إنت ا منه الغرض التقنيات هذه وكل ٬

مخاطر وبنسب اليف التك ل وبأق المختلفة األمراض مسببات من خالية عالية جودة ذات
 .منخفضة

 
د القطيف ب مكية الس ثروة ال اث أبح ز مرك ن م ارك المش اول ي.وتن ف ن٬ حس د محم
بنظام السمكي االستزراع أنظمة طرق عن مبسًطا شرًحا  .»البيوفلوك«محاضرته٬

 
د دم تزراع.وق االس ة أنظم رق لط رحًا ش ة٬ الثاني رته محاض ي ف دالعزيز٬ عب د محم

ة الطبيعي ة البيئ اكي تح رة مبتك ة تقني ن ع ارة عب ي وه ري األكواممك ام بنظ مكي الس
بة المناس ون الكرب ات مكون افة إض م تت ث حي ة٬ الحي ات األرز«للكائن ة نخال ل مث

خالل»المخمر من د المتول تخدم٬ المس غير النيتروجين من االستفادة على يساعد مما ٬
دافيات مج ات تجمع ى عل الحفاظ في ويساعد كتلة إلى أخيًرا وتحويله والفضالت العلف

البروتينية للتغذية كمصدر  .األرجل
 

د ام.وقدم بنظ السمكي االستزراع أنظمة لطرق شرًحا الثالثة محاضرته في عبدالعزيز
ي الت ادي٬ الزب ي ف الموجودة ة النافع ا البكتري ل مث دقيقة حية كائنات وهي البروبيوتيك
ى عل ي فتقض ان الروبي أو ماك لألس حية ص دة فائ ي تعط بة مناس ات بكمي ا تناوله د عن

وتكاثرها نموها وتوقف الضارة  .الميكروبات
 

د فيصل الملك جامعة من المشارك ة.وقدم أنظم طرق عن محاضرة الخميس٬ يوسف
ات النب ن بي ة تكاملي ة زراع ن ع ارة عب و وه ك األكوابوني ام بنظ مكي الس تزراع االس
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ة الزراعي المنتجات ن م وعين لن ف ومكث مستدام ذائي غ اج إنت دف به ا٬ مع واألسماك
والخضار« واحد»السمك٬ نيتروجيني مصدر األسماك«من  .»غذاء

 
م بالقطيف السمكية الثروة أبحاث مركز مدير دورة.وأكد ال ذه ه أن الشويرد خالد وليد

ز مرك ع م اون بالتع وأخرى فترة بين المركز يقدمها التي دورات عدة من واحدة تعتبر
ة والعملي ة العلمي برات والخ اءات الكف ن م تفادة لالس اء باألحس ي الزراع دريب الت

بالمركز  .المتواجدة
 

المائية الزراعة في المستخدمة الحديثة التقنيات بأحدث  )اليوم(التعريف
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لتاريخ الصحفي 19/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مكة"الحمراني"عنوان بمنطقة للزراعة مديراً

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

مكة"الحمراني" بمنطقة للزراعة  مديراً

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع مدير أصدر
الزراعة إلدارة ديراً م الحمراني أحمد بن فؤاد بتكليف قراراً الغامدي هللا جار بن سعيد

المكرمة مكة منطقة  .بفرع
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الخبر تفاصيل

الخبر عكاظعنوان لـ الطائف ورد بـ:مزارعو المزارع يهددان المياه وشح الدعم »الذبول«غياب

الخبر الخبرالخميس-01/04/2021-19/08/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19941العددالكاتب 1تكرار

عكاظ لـ الطائف ورد يهددان:مزارعو المياه وشح الدعم غياب
بـ  »الذبول«المزارع

 

المولد  @amerhalmwlad)الطائف(اميرة
 

دي األي ونقص دعم ال اب وغي اه المي نقص ن م الطائفي الورد مزارعي من عدد اشتكى
ر عب اه المي ل نق أن يما الس ة٬ الفادح ائر بالخس زارع الم ن م د العدي دد يه ا م ة٬ العامل

مرتفعة مالية مبالغ يتطلب يومي بشكل الهدا إلى الطائف من  .الصهاريج
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جولة خالل المزارعون تتطلب»عكاظ«وكشف ورد ال ة زراع بأن الورد مزارع في
اإلمكانيات كافة توافر من والبد كبيرا٬  .جهدا

دا جه ب تتطل ا كونه ة المتعب ة بالمهن ورد ال ة زراع ري٬ النم د زي دالرحيم عب ف ويص
دا٬ اله منطقة في المياه وشح العاملة األيدي نقص من المزارع معاناة إلى مشيراً كبيرا٬
ون المزارع ذل يب ال وق ائف٬ الط ن م اه المي ل تنق هاريج ص ب لجل زارع الم طر فيض

ام الع طوال ة وبدني مادية وقطف.جهوداً زمن ال ابقة مس ن م د الب القطاف م موس ي وف
يزه؛ لتجه للمصانع نقله ثم ومن صباحا٬ الثامنة الساعة حتى الفجر صالة بعد من الورد

ه خصائص ورد ال د يفق القطاف ي ف أخير الت ألن رًا ابع.نظ اجون:وت يحت المزارعون
م ت ول فالمحص ارة الخس ي تغط اح أرب د توج ال ه أن ة خاص ديات التح ة لمواجه دعم لل

بسعر ذول30تقديره المب د بالجه قياسا زهيد سعر وهذا وردة؛ لأللف ويضيف.رياال
النمري سالم ائفي(محسن الط ورد ال اء وم دهن إلنتاج ومصنع مزرعة أن)صاحب ب

ل كام عام الل خ رف ويص ويشقى ب ويتع دح يك ذي ال زارع الم هو األول رر المتض
د زهي عر بس وله محص راء بش ل ويقاب ويقه لتس ج المنت ذا ه ى عل ول اال30للحص ري

اه المي شح من ه يعاني ا عم ك ناهي الموسم٬ لهذا المحصول استقبال بعدم أو وردة لأللف
ة العمال ح وش قيا ن.للس المزارعي اندة ومس م دع اص االختص ذات ات الجه ًا مطالب

ي الوطن ج المنت ذا ه يندثر ال كي المعضلة هذه لتجاوز الطائفي الورد مصانع وأصحاب
ائف الط ة محافظ ه ب تهرت اش ذي ي.ال الطويرق لمان س ول ون:ويق المزارع اج يحت

المياه شح مع خاصة أفضل بمستوى للظهور الالزمة اإلمكانيات  .لتوفير
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