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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السمكية"البيئة"عنوان الثروة مجال في وموريشيوس المملكة بين الثنائي التعاون سبل تعزز

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العدد0الكاتب 11تكرار

في"البيئة" وموريشيوس المملكة بين الثنائي التعاون سبل تعزز
السمكية الثروة  مجال

 

 واس-الرياض
المحيطات اقتصاد وزارة ع م تفاهم مذكرة اليوم والزراعة والمياه البيئة وزارة أبرمت
ز تعزي دف به يوس٬ موريش ة بجمهوري والشحن ماك األس ايد ومص ة البحري وارد والم

السمكي واالستزراع السمكية والثروة الصيد مجاالت في الطرفين بين  .التعاون
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ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع ن م لٌّ ك اض بالري وزارة ال ر بمق ذكرة الم ع وّق
ة العربي ة المملك دى ل يوس موريش ة جمهوري فير س و لي٬ الفض دالرحمن عب دس المهن

سودهن علي شوكت  .السعودية

اون التع ات عالق م ودع دين٬ البل ن بي داقة الص ات عالق ز تعزي ذكرة الم تهدف وتس
السمكية الثروة مجال في واالستثمار  .والشراكة

االستزراع مجاالت ي ف اون التع بل س دعم إلى المذكرة هذه خالل من الطرفان ويسعى
ج والتروي لألسماك٬ الصحي والحجر الحيوي واألمن السمكية٬ الثروة وتنمية السمكي
إضافة ا٬ عليه والمحافظة ة البحري اء األحي موارد وإدارة وتسويقها٬ البحرية للمنتجات
ات المعلوم ادل وتب ة٬ الحديث ة التقني ات والممارس ة٬ والتطبيقي ة العلمي اث األبح ى إل

وتطويرها الكوادر وتدريب  .والخبرات٬

ال مج ي ف ين والمختص براء والخ ؤولين المس ن بي ارات الزي ادل تب ذكرة الم من وتتض
تيراد باس ة المتعلق الصحية واإلجراءات والخاص٬ ام الع القطاعين من السمكية الثروة
ي ف ة التجاري ارض المع ة إقام ى عل التشجيع ب جان ى إل السمكية٬ المنتجات وتصدير
جيع تش تواجه د ق تي ال ق العوائ ة وإزال ا٬ وغيره مكية الس الثروة ب ة المتعلق االت المج

البلدين في بها المعمول األنظمة حسب البلدين بين ومنتجاتها األسماك  .تجارة

ع وتوقي رام إب ى عل الماضية المدة خالل عكفت والزراعة والمياه البيئة وزارة أن يُذكر
دف به ة٬ والدولي ة المحلي ات الجه ن م د العدي ع م اون والتع اهم التف ذكرات م ن م دد ع
تهدفات مس ق وف والزراعة اه والمي ة البيئ االت مج ي ف ترك المش اون التع م ودع تعزيز

المملكة  .2030رؤية
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر كوروناعنوان جائحة خالل لجهودهم والنباتية الحيوانية المحاجر منسوبي يكرم المشيطي

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 13تكرار

لجهودهم والنباتية الحيوانية المحاجر منسوبي يكرم المشيطي
كورونا جائحة  خالل

 

 واس-الرياض
المشيطي هالل ن ب منصور دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي نائب معالي أكد
ة الجوي ذ بالمناف ة والنباتي ة الحيواني اجر المح وبو منس ه يقدم ذي ال يز المم دور ال ى عل
وبيه٬ منس اءة بكف يز يتم اجر المح ل عم أن اً مبين ة٬ المملك مناطق في والبحرية والبرية
الظروف وأن دار٬ واقت ة احترافي بكل الماضي العام كورونا فيروس جائحة مع وتعامل
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تميزها استمرارية هللا بإذن المحاجر فروع لتواصل دائماً  .مؤهلة

ذي ال ة والنباتي ة الحيواني اجر المح ومنسوبي ديري لم ه معالي ريم تك ل حف ي ف ذلك جاء
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة وان دي ر مق ي ف وم الي ة الحيواني ثروة ال ة وكال ه نظمت
ك وذل ان٬ البطش دالعزيز عب ن ب د حم دكتور ال ة الحيواني للثروة الوزارة وكيل بحضور
ذ المناف ي ف ل بالعم انيهم وتف ود الجه ن م دموه ق ا لم اء وف ولمسة وتقدير شكر بادرة في
هم أس ذي ال ر األم ي٬ الماض ام الع ا كورون ة جائح الل خ ة والبحري ة والبري ة الجوي
باإلضافة ي والحيوان الزراعي اإلنتاج مدخالت من الغذائية اإلمداد سالسل باستمرارية

والحيوانية الزراعية المنتجات  .إلى

دكتور ال ح ان"وأوض وبي"البطش منس ع لجمي ريم تك و ه اجر المح ديري م ريم تك أن
هللا من بفضل كان كبيرة إنجازات من تحقق وما بالوزارة٬ والنباتية الحيوانية المحاجر

وأمانة اقتدار بكل الواجب وأدائهم بجهودهم  .ثم

ثروة لل وزارة ال ل ووكي والزراعة والمياه البيئة وزير نائب معالي قدم الحفل ختام وفي
الحدودية المنافذ في المحاجر لمديري وتقدير شكر وشهادات تذكارية دروًعا  .الحيوانية
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخضراءعنوان المستقبل..السعودية مبادرة

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

عسيالنالكاتب الرصد23460العددغسان 1تكرار

الخضراء المستقبل..السعودية  مبادرة

 
 

عسيالن.د محمد بن  غسان

ال تي ال ا حاليًّ ة القاحل رداء الج الصحراء ة العربي الجزيرة أن الكثيرون يعرف ال ربما
ي ف ت كان ام٬ الع شهور معظم ة الملتهب والشمس الحارقة الرمال سوى بيئتها في يوجد

رة الغزي باألمطار ُتروى غنيَّة وغابات خضراء٬ مروًجا ه!!الماضي يقول ا م ذا ه ن لك
ا أجرته تي ال ة واألثري ة الجيولوجي ة العلمي ات الدراس كشفت ث حي ا الجيولوجي اء علم

ة البريطاني السعودية فورد(البعثة أكس ة جامع ن م اء علم ا د)فيه تؤك ة علمي ة أدل ن ع
يرات البح ود وج ى إل أدى ا مم نين؛ الس آالف ل قب مطيرة بفترات العرب جزيرة مرور
الحضارات من العديد نشأة على وساعد المختلفة٬ الجزيرة أنحاء في والغابات واألنهار

القديمة األنهار هذه  .حول
 

سلمان بن محمد األمير الملكي السمو صاحب العهد ولي سيدي إطالق هللا–ويأتي ادرة–حفظه لمب
الخضراء“ المزدهر”السعودية األخضر دها عه ابق س إلى العرب جزيرة يُعيد رائًدا مشروًعا ليكون

زراعة خالل رة10من الجزي اخ ومن ة بيئ على إيجابي أثر له سيكون بالتأكيد وهذا شجرة٬ مليارات
ا م ةٍ منطق ي ف الخضراء ة الرقع زداد وت اتي النب الغطاء مساحة تتسع عندما أنه شك فال كلها٬ العربية
وخفض الحرارة٬ درجات خفض ي ف يُسهم ك ذل إن إذ ير٬ كب بشكل تعتدل فيها الحرارة درجات فإن
ان المك ة بيئ أن ب ري وال األفضل٬ نحو ة البيئي ة المنظوم تغيير في هللا بإذن ويساعد التلوث٬ معدالت

القاحلة الصحراوية كالبيئة ليست األشجار  !!كثيف

 

ة زراع إن المتخصصون ول ادل10ويق يع عودية الس ة العربي ة المملك أراضي ي ف جرة ش ارات ملي
و نح تأهيل في40إعادة اتي النب الغطاء ادة زي ني يع ذا وه دهورة٬ المت األراضي ن م ار هكت ون ملي

نحو إلى باألشجار المغطاة المساحة رفع عبر اإلنجاز12المملكة٬ ذا وه اآلن٬ ه علي هي ا مم ضعفًا
مستوى ى عل ط فق ليس البيئية القضايا تخدم سوف الكلمة٬ معنى بكل خضراء ثورة يُعد الضخم البيئي
ة حماي ي ف ره أث ه ل ون يك سوف بالقطع وهذا والعالم٬ العربية المنطقة مستوى على بل وحسب المملكة
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د بتبري وم تق والنباتات األشجار ألن وذلك الحراري؛ االحتباس ظاهرة ومكافحة األرض٬ كوكب مناخ
د وتؤك ة٬ الدقيق الميكروسكوبية وث التل جسيمات من الهواء تُنقي كما طبيعي٬ بشكل بها المحيط الهواء
ه وترطيب ات٬ الملوث ن م ه وتنقيت واء اله ف تنظي ة عملي ي ف لألشجار ة البيئي ة األهمي العلمية الدراسات

الكبرى المدن في األخرى الهواء تبريد بوسائل مقارنًة كلفة وأقل أفضل بشكل  .وتبريده
 

البعض يتساءل يما:وقد الس األشجار ن م ل الهائ دد الع ذا ه لزراعة ة الالزم اه المي أمين ت سيتم كيف
شخصية في التحدي جانب عن يكشف لكنه شك٬ وال جيد سؤال وهذا مائيًّا؟ فقير صحراوي بلد ونحن

درك ي فهو العهد٬ ولي سيدي هللا–سمو ات–حفظه كمي ى إل اج تحت الخضراء السعودية ادرة مب أن
قاحلة٬ صحراوية بيئة مع السيما األخرى واللوجستية التقنية التحديات عن فضال الماء٬ من قليلة غير
ى عل ادرة الق ة٬ المملك اخ من ع م ة المتكيف األشجار ن م خاصة ة نوعي ى إل الحاجة التحديات هذه ومن
أعدت د وق اء٬ الم ن م ة قليل ات بكمي روى تُ تي وال ة٬ العالي الحرارة درجات وتتحمل الجفاف٬ مقاومة
مصادر٬ عدة من المبادرة لتنفيذ الالزمة المياه تأمين وسيتم التحديات٬ هذه على للتغلب عُدتها المملكة

بينها االستمطار:من ة تقني ن م تفاد سيُس ا كم المعالَجة٬ اه والمي المحالة٬ البحر اه ومي األمطار٬ مياه
 .الصناعي

 
رأي وكاتب  أكاديمي

GhassanOsailan@ 
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخضراءعنوان السعودية

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

حافظالكاتب الرصد19281العددطلعت 1تكرار

األقواس  خارج

الخضراء  السعودية

 
 
 
 
 
 
 

حافظ زكي   طلعت

آل دالعزيز عب ن ب لمان س بن محمد األمير سمو عنها أعلن مبادرة عشرة إحدى بين من
ادرة مب أشهر٬ ثالثة خالل العهد ولي الخضراء"سعود٬ عودية ادرة"الس الشرق"ومب

ر األخض ط ة"األوس بالبيئ ان اإلنس ث عب ل ظ ي ف برى ك ة أهمي الن تمث ان اللت ٬
ل مث ب٬ العواق ودة محم غير ة بيئي كوارث حدوث في كبيٍر بشكٍل ساهم ما وبمقدراتها٬
ر العص ي ف وأ األس د تُع تي ال ة٬ البيئي كاليات اإلش ن م ا وغيره األوزون ة طبق ل تآك

 .الحديث

من الطبيعة سلوكيات من غيرت اليوم بأسره العالم يواجهها التي الحادة المناخ أزمة إن
الحراري اس االحتب اهرة ظ الً مث اGlobal Warmingجراء م ات انبعاث بسبب

أخرى٬ ازات وغ ان الميث وغاز الكربون أكسيد ثاني غاز مثل الدفينة٬ بالغازات يُعرف
األمطار٬ هطول ونمط كمية وتغيير البحر سطح مياه منسوب ارتفاع في تسببت والتي
ة٬ الزراعي المحاصيل بعض دان فق ن م الم بالع ت حل ة طبيعي وارث ك ه عن ج نت والذي
احلية٬ الس دن والم المنخفضة الجزر وغرق الفيضانات وازدياد الغابات٬ حرائق وزيادة

استثناء بال عامة األرض كوكب على البشر حياة تهديد في بدوره تسبب  .والذي
 

ة العالمي الصحة ة منظم أن)WHO(أصدرت ه في اء ج واء٬ اله جودة ن ع را تقري
حدود?92 واء اله جودة تويات مس ا فيه اوز تتج اكن أم في يعيشون العالم سكان من
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ي ف يتسبب ة المفتوح اطق المن ي ف الهواء لتلوث التعرض وأن العالمية٬ الصحة منظمة
حوالي مًعا3وفاة ارجي والخ داخلي ال واء اله وث تل وتسبب كما سنوًيا٬ إنسان ماليين
اة وف ي ل6.5ف يمث ذي وال ان٬ إنس ن ع?11.6ماليي جمي ي ف ات الوفي ع جمي ن م

العالم  .أنحاء
 

ة الدماغي كتات بالس اإلصابة إلى أدى ملوث لهواء التعرض إن يقول آخر تقرير وهناك
ن م د العدي ي ف تسبب ا مم ة٬ المزمن ة الرئ راض وأم ة الرئ وسرطان ة القلبي ات والنوب
م العال توى مس ى عل اة للوف بب س أكبر رابع يشكل الملوث الهواء وأن المبكرة٬ الوفيات

والتدخين الصحي غير الغذائي والنظام الدم ضغط ارتفاع  .بعد
 

السعودي ان باإلنس تحدق تي ال للمخاطر د العه ي ول سمو ه تنب ا وغيره باب األس ذه له
التصحر وظاهرة التلوث بسبب األوسط٬ الشرق وبمنطقة السعودية في السعودي وغير
رق الش ة ومنطق ة المملك ي ف ذات وبال ألوف٬ الم ن ع ة الخارج ة المناخي يرات والتغ
ه٬ وعمق ه أطراف ن م الصحراء دده ته ي جغراف حزام ة منطق في تقعان اللتين األوسط٬
ار األمط ب نس ة وقل ار٬ أنه ن م ة الطبيعي ة المائي وارد للم اره افتق ى إل افة باإلض ذا ه

غ.السنوية بمبل در يُق كبير اقتصادي هدر يواجها والمنطقة المملكة إن أيضاً 13ويُقال
حر التص ا أهمه ن م ة٬ المختلف ة البيئي ديات للتح دي للتص ة نتيج نويا٬ً س دوالر ار ملي

الرملية  .والعواصف
 

زراعة ة٬ بالمملك الخاصة المبادرة من10وتستهدف ة المملك ل داخ شجرة ارات ملي
ل50إجمالي تأهي ادة وإع ة٬ المقبل السنوات خالل األوسط الشرق بمنطقة شجرة مليار
ادة40حوالي زي ن م سيضاعف بدوره والذي المتدهورة٬ األراضي من هكتار مليون

ى إل ة المملك ي ف ة الحالي باألشجار المغطاة المساحة من12في يعزز وس ا كم ضعفا٬ً
من أكثر ب ة العالمي وث التل دالت مع من الخفض في المملكة ن%4مساهمة م د وَيح

الفطرية والموائل األراضي  .تدهور
 

ة المحمي اطق المن بة نس ع لرف ة المملك ي ف حثيثة جهود هناك ذكره٬ سبق ما إلى إضافة
من أكثر بـ%30إلى تقدر التي أراضيها مساحة مربع٬)600(من كيلومتر ألف

بته نس والبالغ الحالي العالمي المستهدف ذه%17لتتجاوز ه ة٬ دول ل ك أراضي ن م
والساحلية البحرية البيئة لحماية المبذولة المبادرات من عدد إلى  .باإلضافة

 

للمحافظة ة الدولي ود الجه مع تماماً تنسجم كونها عالمية٬ بإشادة حظيت المملكة مبادرتا
ن م ا وغيره ة الكربوني ات واالنبعاث وث التل ن م األرض ب كوك ى وعل ة البيئ ى عل
راء٬ الخض عودية الس ادرة مب أن ذات وبال ا٬ً عموم ة بالبيئ ارة والض امة الس ازات الغ
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وث التل ة ومكافح ون٬ الكرب ات انبعاث ل وتقلي اتي٬ النب اء الغط ن م ع الرف ى عل تعمل س
اة حي ى عل ينعكس س دوره ب ذي وال ة٬ البحري اة الحي ى عل اظ والحف األراضي٬ دهور وت
ي ف اة الحي جودة مستوى ن م سيحسن ه كون اً واجتماعي ياً ونفس صحياً والمقيم المواطن

الخضراء  .السعودية
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أخضر..وقلٌب..أرٌضعنوان وعلمٌ

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الجاسرالكاتب الرصد17724العددخالد 1تكرار

أخضر..وقلٌب..أرٌض  وعلٌم

 
 
 

الجاسر عبدالكريم بن  خالد

ي ول لمان س ن ب محمد األمير الملكي السمو صاحب الحالم تلفظ هكذا البداية٬ مجرد إنها
د هللا-العه الشرق-حفظه ادرة ومب راء الخض السعودية ادرة مب عن اإلعالن ب بفخره

ى بُخط ع أجم الم والع ة للمنطق ا ريادته ن م ة المملك َن مك ذي وال ر٬ األخض ط األوس
المناخي التغير مكافحة في دء«:قائالً.مُتسارعة ب يكن لم الراهن٬ الوضع إلى بالنظر

ة التطويري ا رؤيتن ع م ياً تماش ن ولك سهال٬ً راً أم خضرة أكثر مستقبل نحو الرحلة هذه
ى عل اظ الحف بين المضلل االختيار ونرفض الصعبة٬ الخيارات نتجنب ال فإننا الشاملة٬

ة البيئ ة حماي أو اد درة.االقتص الق زز يع اخي المن ير التغ ة لمكافح ل العم أن ب ؤمن ن
ل الجي وم الي ب ويطال الوظائف٬ من الماليين ويخلق االبتكار٬ شرارة ويطلق التنافسية٬
م له دينون م ن ونح تدامة٬ اس ثر وأك أنظف تقبل بمس الم٬ الع ي وف ة المملك ي ف الصاعد

ذلك  .»بتقديم
 

ا أفكاره ي ف العالم ُيجلها استثنائية٬ بقيادة العالم وينتظره السعودية من انطلق قد ُحلم إنه
ة زراع ا أبرزه ن وم الطموحة سموه ادرات مب خالل من الدولية٬ ومشاريعها الريادية

ل10 تأهي ادة إع ادل يع ا م أي ة٬ القادم ود العق خالل السعودية داخل شجرة مليارات
اة40حوالي المغط احة المس ي ف ادة زي ويعني المتدهورة٬ األراضي من هكتار مليون

ى إل ة الحالي جار ن12باألش م أكثر ب ا فيه ة المملك همُ تُس عفا٬ً ق%4ض تحقي ي ف
و ة٬ الفطري ل والموائ األراضي تدهور من للحد العالمية المبادرة ن%1مستهدفات م

المناطق نسبة من ستزيد أنها المنطقي ومن شجرة٬ تريليون لزراعة العالمي المستهدف
ن م ثر أك ى إل ة بـ%30المحمي در تق تي ال يها أراض احة مس ن ف)600(م أل
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ة بحماي الي الح المي الع تهدف المس اوز لتتج مربع٬ ل%17كيلومتر ك أراضي ن م
احلية٬ والس ة البحري ة البيئ ة لحماي أتي ت تي ال رى األخ ادرات المب ن ع ك ناهي ة٬ دول

ن م أكثر ب ة الكربوني ات االنبعاث ل تقلي ى عل تعمل ة٬%4وس العالمي اهمات المس ن م
توفر س تي ال المتجددة الطاقة مشاريع ة%50عبر المملك ل داخ اء الكهرب اج إنت ن م

عام ستمحي2030بحلول التي النظيفة الهيدروكربونية التقنيات مجال في ومشاريع ٬
ن م ل130أكثر تحوي بة نس ع رف ى إل إضافة ة٬ الكربوني ات االنبعاث ن م طن ون ملي

إلى المرادم عن  %.94النفايات
 

العالمي داء ال ة المملك ون لتك اة٬ الحي م أل ُتعاني التي بيئتنا مع التعامل في جديٌد نهٌج إنه
ة إبداعي تراتيجيات اس خالل من األرض كوكب إلى التوازن وإعادة الدائري لالقتصاد

السعودي ُصنع من سلمان«تأتي بن  .»محمد
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر القادمةعنوان الخضراء الحقبة

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الشريفالكاتب الرصد17724العددمها 1تكرار

إلى  !من

القادمة الخضراء  الحقبة

الشريف محمد  مها

رار ق إن ة البريطاني اإلذاعة لهيئة هوكينغ٬ ستيفن الشهير٬ البريطاني الفيزياء عالم قال
جو يحول أن يمكن المناخ تغيّر ضد العالمية المعركة من االنسحاب األميركي الرئيس
ى األول ه طبعت في مدوناً كتابه مقدمة وفي الزهرة٬ بكوكب المحيط الجو ليماثل األرض

نفكر«:قائالً ال فنحن العالم٬ عن شيئاً نفهم نكاد ال ونحن اليومية حياتنا في نمضي إننا
ي ف أو ة٬ ممكن اة الحي ل يجع ذي ال الشمس ضوء د يول ذي ال ام٬ النظ آليات في قليالً إال
أو الفضاء ي ف ن ملتفي دور لن لنا سترس ت لكان ك ذل ولوال باألرض تلصقنا التي الجاذبية

استقرارها على أساساً ونعتمد منها ُصنعنا التي الذرات  .»في
 

ه ل ة مقابل ي ف غ٬ هوكين اف ون«:وأض يك وف س ول تح ة نقط ن م ة مقرب ى عل ا إنن
فيه رجعة ال عندها الحراري  .»االحتباس

 

ي«وأن الت رة٬ الزه ل مث لتصبح الهاوية٬ إلى باألرض يزج أن يمكن ترامب تصرف
إلى حرارتها الكبريتيك250تصل حامض وتمطر مئوية  .»درجة

 

ذا ه ي وف اخي٬ المن ر التغّي ة لمواجه ذل تُب أن بد ال الجهود بأن العالم إلبالغ محاولة في
ا حلفائه ع م اون التع ق طري ن ع ير كب دور ب عودية الس ة العربي ة المملك وم تق ال المج

المناخي التغيّر مكافحة في الدولي المستوى على نوفمبر.الدوليين دت2016ففي أي ٬
ل ك اد التح دعو ت ة اتفاقي ي وه رسمي٬ بشكل اريس ب اتفاقية السعودية العربية المملكة

حدتها من والتخفيف المناخي٬ التغيّر مشكلة مكافحة أجل من  .البلدان
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دول ال من كبير عدد أدرك وقد كبيرة٬ أهمية لها والدولية المحلية الجهود هذه الواقع في
طورت د فق ذا له اخي٬ المن ر التغيّ قضية ي ف األول دفاع ال خط هي المحلية اإلدارة أن
ا م وإذا اإلدارات٬ لهذه المحلية الجهود تعزيز بهدف ومحلية إقليمية سياسات الدول هذه
نجحت د وق عنه٬ بمعزل قطعاً نكون فلن بالعالم وعالقتنا األهمية تحديد إلى سعينا نحن
ة المملك ت أطلق ث حي املة٬ ش رامج ب بر ع ا وتعريفه ديات التح ذه ه إدراك ي ف ة المملك

راً ة«مؤخ ط»2030رؤي النف ى عل دي التقلي ا اعتماده ض بخف ا فيه ت قام ذي وال ٬
صديق اقتصاد ى إل اقتصادها ل تحوي ى عل ة المملك اعد يس أن ن يمك ا مم ير٬ كب بشكل

النفط حول تمركزه درجة وخفض أكبر٬ بشكل  .للبيئة
 

ى إل لتصل نوية الس الكربون انبعاثات خفض إلى المملكة تهدف طن130كما ون ملي
ام ع ول ك2030بحل ذل ي ف ا بم ددة٬ المتج ة الطاق روعات مش ي ف تثمار االس بر ع م

ن م ير كث أن ب ًا جميع نا إحساس د ليعض أتي ي دليل ال ذا وه ية٬ الشمس ة الطاق اريع مش
نحو على التصّحر٬ مثل البيئية٬ ة«التحديات للمنطق اقتصادًيا تهديًدا ائر»يشكِّل وخس ٬

بـ تقدَّر نة13مادية س ل ك ة المنطق ي ف ة الرملي العواصف من تستنزف دوالر .مليار
المناخي التغيّر لمواجهة مبادرتين إطالق سلمان بن محمد األمير العهد ولي  .وأعلن

 

اخي المن ر التغّي مشكلة ل ح ي ف ا دوره ادة لزي المستويات ل ك ى اذج.وعل النم ترح تق
المناخي ر والتغّي الحضرية ة البيئ تعراض باس دأ نب أن على األخرى الدول في المطبّقة

ض البع هما بعض ى عل ا لتأثيرهم ًا ط.وفق التخطي ات ممارس يجعل س ور المنظ ذا وه
ط التخطي ل مث ة المحتمل ة البيئي ار اآلث ع م ل التعام ي ف وشموالً امالً تك ثر أك الحضري
الخضراء ة والتنمي المياه٬ موارد وإدارة النقل٬ وسائل وتصميم األراضي٬ الستخدامات

الخدمات وتقديم العامة والصحة للبيئة٬ للمحلّيات.الصديقة كبيرة فرصة هناك وبالطبع
ة المبذول ة المحلي ود والجه اخي٬ المن ر التغيّ كلة بمش ام الع الوعي زيادة في تشارك كي
ون الع د ي ديمها تق ة إمكاني إلى باإلضافة معها التأقلم ومحاولة المشكلة٬ هذه آثار لخفض
ات االنبعاث ض وخف ة٬ للطاق رة الموفّ اة الحي اليب أس ع م أقلم الت ية قض ي ف ات للمجتمع

األسري المستوى على  .الكربونية
 

بالشراكة األخضر األوسط للشرق سلمان بن محمد األمير العهد ولي سمو مبادرة وفي
لزراعة تهدف التي المنطقة دول ي50مع ف تشجير ادة إع برنامج كأكبر شجرة مليار

شجرة»العالم ارات ملي عشرة لزراعة دف يه ذي ال الطموح البرنامج عن كشف وقد ٬
ة لزراع أخرى ة عربي دول ع م اون التع ن ع فضالً القادمة العقود خالل 40بالمملكة
األراضي وتدهور التلوث ومكافحة الكربون انبعاثات لخفض أخرى شجرة  .مليار

 

ي ف االفتراضية المناخ قمة حضور المقرر ل23و22ومن بموجب-أبري ان٬ نيس
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لمان س ك المل سيستضيف ذي ال دن٬ باي و ج األمريكي رئيس ال ن م هللا-دعوة -حفظه
ي الت لإلجراءات للوصول دول ال ع جمي ع الواق ي ف وه نح ه تتج ذي ال اه االتج هو وهذا

أيضاً دف ته د العه ي ول ادرة ومب ا٬ به ادة«تساهم وزي ط٬ النف اج إنت اءة كف ز تعزي ى إل
ة البحري ة البيئ ى عل اظ للحف ددة متع ود جه ى إل افة إض ددة٬ المتج ة الطاق اهمة مس

ة الطبيعي ات المحمي بة نس ادة وزي احلية د.»والس راء«وتع الخض عودية الس ادرة »مب
ة رؤي ن م جودة2030جزءاً وتحسين ط النف دات عائ ى عل ة المملك اد اعتم لخفض

درجة إلى للتحقق قابلة لكنها االحتمال بعيدة كثيرة أحداث توجد ذلك٬ ومع بالبالد الحياة
ة المملك ه تبذل ا م ى عل ًا عطف نى ومع ير تفس ه ل د ونج رورة٬ بالض أتي ي ها بعض أن

بنا المحيط للعالم معنى إعطاء إلى دوماً نسعى ونحن المناخي٬ التغيّر أزمة  .لمواجهة
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األعظمعنوان األخضر السور أمام بايدن

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

العبيريدالكاتب الرصد7496العددجمال 1تكرار

األعظم األخضر السور أمام  بايدن

 
 
 

العبيريد  جمال

ر األمي السعودي ا بنظيره ولم جرانه ر جينيف ة األمريكي ة الطاق رة وزي اتصال ن يك م ل
ة مجموع اع اجتم ل قبي لمان س ن ب دالعزيز ك«عب اون»+أوب التع بل س بحث لمجرد

قطعت ذي ال ق الطري و وه ط٬ فق ددة المتج ة الطاق مصادر ز تعزي بيل س ي ف المشترك
ي ف السعودية اعدها تس ي لك ي األمريك األمل حامالً جاء بل كبيرا٬ً شوطاً فيه السعودية

اجز ح ترق تخ أن ا له ع المتوق ن م تي وال اعدة٬ المتص ط النف عار أس اح جم ح 80كب
ن م ث الثال ع الرب ول بحل ا2021دوالرًا مخزونه ل كام ة المنتج دول ال راغ إف د بع م

الماضي العام كورونا جائحة نتيجة  .المتكدس
 

م العال ي ف ط النف منتجي أكبر من كونها من الرغم وعلى األمريكية المتحدة الواليات إن
دل بمع دي والتقلي الصخري ط النف تقنيات على ا11اعتماداً فإنه ا٬ً يومي ل برمي ون ملي

ى إل اج تحت ث حي أيضا٬ً الم الع ي ف ط النف توردي مس بر أك ط20من نف ل برمي ون ملي
تورد تس ا أنه نى بمع أي ة٬ الطاق ن م احتياجاتها لتغطية ا9٬ًيومياً يومي ل برمي ن ماليي

فوق ما إلى السعر ارتفاع فإن ي60ولذلك الت التحديات هذه مع مكلفاً يكون لن دوالراً
بايدن إدارة  .تواجه

 
ة مجموع يادة س ى عل رار الق ك تمل ال ا فإنه االقتصادية ا أمريك وة ق ن م رغم ال ى وعل

يا»+أوبك« روس أيضاً تشمل تي ال ة المجموع لهذه القائد هي السعودية تعتبر والتي ٬
منتجة كبيرة  .كدولة
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بشكل السعودية اه تج ديمقراطي ال الحزب ن م ة الموفق ير غ ية السياس البداية ظل وفي
ادة القي ن م ة رغب االتصال ذا ه أتي ي ام٬ ع بشكل األوسط الشرق قضايا وتجاه خاص

مجموعة مع التعاون إلى ا»+أوبك«األمريكية فيم السعودية مع التالقي نقاط وتحديد
الجاري أبريل شهر نهاية افتراضياً ستعقد التي المناخ قمة اجتماع  .يخص

 
ي5قبل ثان ات انبعاث ن م الحد بغرض اخ للمن باريس اتفاقية طرحت وعندما سنوات٬

يخططان ذاك آن ديمقراطي ال والحزب ا أوروب ت كان ة٬ الدفيئ ازات وغ ون الكرب أكسيد
وال ة للبيئ ة ملوث ا أنه بسبب تقاته ومش ط النف ات منتج على تجارية ورسوم قيود لوضع

مضنية االقتصادية تبعاتها يجعل ما الطبيعة في خالل.تتحلل ه أن قامت4إال نوات س
اط التق ات تقني ا تبنيه الل خ ن م ة الطاول ب بقل ط للنف ة المنتج دول ال برى وك عودية الس
عودية الس عت وض ث حي دائري٬ ال اد االقتص فة فلس ني وتب ه انبعاثات ض وخف ون الكرب

لجلب خطتها جريء ي%50بشكل ف ا تحتاجه تي ال ة الطاق ن م ل األق ى 2030عل
ج ينت ذي ال األخضر دروجين والهي اح الري وطاقة الشمسية كالطاقة متجددة مصادر من
من ط الملتق األزرق الهيدروجين من وأيضا البحر٬ لمياه الشمسي الكهربائي التحلل من

والبتروكيميائية البترولية الصناعية ي.العمليات ف ة الطاق ى عل الطلب يتضاعف سوف
في عملية2030السعودية حلول هناك تكون سوف ذلك ومع ٬. 

 
ام الع ون الكرب غازات ن م تري م ن ط ي مليون اط التق ي ف ل بالفع عودية الس دأت ب د لق

ي ى2020الماض إل رقم ال ذا به ول للوص ط وتخط ن٬200 م تري م ن ط ون ملي
ول بحل ون الكرب ازات إلى2030غ ه وتحول ون الكرب ط تلتق الم الع ي ف ة دول أكبر ك
قيمة ذات سلعية  .منتجات

 
عودية والس ر األخض ط األوس رق الش روعها مش الل خ ن م عودية الس اهم تس وف س

مساحة إصالح خالل من األعظم األخضر السور لبناء ار200الخضراء هكت ون ملي
ادرة ق خضراء ات جن ى إل السعودية احة مس ث ثل ل وتحوي الصحراوية األراضي من

دل بمع ناعة الص ات انبعاث ل ك ن م ة البيئ ة تنقي ى فر2عل ص ى ق.إل تطل وف س أي
اء للبن ة الكربون ذه ه ط تلتق وسوف تنتج كربون ذرة كل مقابل أكسجين ذرتي السعودية

 .النباتي
 

دل بمع ط فق تسهم حالياً السعودية م%1إن العال ي ف ة الكربوني ات االنبعاث كلة مش ن م
و%20مقابل ة٬ األمريكي دة المتح ات الوالي به و%30تسهم الصين ه ب هم 20تس
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ول% بحل ي الكربون اد الحي ى إل للوصول خططا وضعت التي الهند به 2050تسهم
أقصى من.كحد أكثر للصين باعت قد أمريكا أن م300والغريب الفح ن م طن ف أل

الحجري م والفح الطاقة٬ إنتاج في الصين لتستخدمه الماضي فبراير شهر في الحجري
وم%30يمثل المفه أن إال اخ٬ المن ث لتلوي الرئيسي السبب وهو الطاقة٬ مصادر من

المالية الصفقات على الموضوع يأتي عندما أمريكا عند ات.يختلف الوالي عرضت د لق
ى إل قيمته يصل بما الحجري كالفحم طاقة منتجات بيعها الصين على األمريكية المتحدة

مقبلتين53 سنتين مدى على دوالر  .مليار
 

رار الق اً وأيض اخ المن ث وتلوي ري الحج الفحم ب اجرة بالمت ي األمريك اقض التن ذا ه إن
تكساس ي ف ط النف ومنتجي أوالً ي األمريك اد االقتص يرهق اخ المن ة اتفاقي ى إل العودة ب
الحجري م للفح تخدامها اس ضاعفت الصين مثل العظمى الدول أن عن ناهيك وغيرها٬

ه ب تحظى ذي ال المهول االقتصادي النمو ظل ة.في سياس إن ف ذا٬ ه ن م رغم ال ى وعل
ن م ارات الملي ضخ خالل من اخ المن كلة مش مواجهة في الصدق على قائمة السعودية
ار أث ذي ال ر األم و وه ددة٬ المتج ة للطاق ة التحتي ة البني اريع مش تأسيس في الدوالرات

العالم في المنصفين  .إعجاب
 

اه تج دن باي جو سياسة أن نفهم أن ك«يبقى األخضر»+أوب بالسور تصطدم سوف
السياسي لالستهالك وليست اإلنسان حماية هدفها التي النظيفة الطاقة ومشاريع األعظم

المحيط وراء من أصدقاؤنا يفعل  .كما
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المائيعنوان الرائدة..األمن السعودية التجربة

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

األحمدالكاتب الرصد17464العددهند 1تكرار

المائي الرائدة..األمن السعودية  التجربة

 

 

األحمد  هند

اه? ي..المي ف نيف التص ذا ه دخل ي ث حي الم٬ الع ي ف تراتيجية إس ثر األك لعة الس
أن ا كم ذلك٬ ك ادية االقتص ارات االعتب ل ك ي وف دم٬ والتق ة للتنمي ة العالمي ارات االعتب
م للعال ا نظرن وإذا ائي٬ الم األمن ب ق يتعل ا فيم يرة كث العربي العالم تواجه التي التحديات

نصف من يقرب ما تمثل معاً أفريقيا وشمال األوسط الشرق دول أن نجد 48(العربي
العالم%) في المعروفة التحلية سعة إجمالي  .من
 

اه٬ المي ة لتحلي سوق أكبر ب الم والع ة المنطق ي ف اه المي ة تحلي دة رائ السعودية تزال وال
تمثل ة15.5حيث المملك ه توج خالل من وذلك العالمية٬ التحلية قدرة من المائة في

اه المي أو ة الجوفي المياه موارد لزيادة كوسيلة المياه تحلية في االستثمار من المزيد نحو
ن بي راكة الش فقات وص ة الخصخص اب اكتس ع م ود العق اء إلرس افة إض طحية٬ الس
ادة والري اه المي ة تحلي ال مج ي ف للمملكة دفع قوة أعطى الذي والخاص٬ العام القطاعين

المائي األمن  .في

مع المملكة في التحديات من سلسلة يواجه الماء إن تقول والحقائق المؤشرات كل ولكن
ار٬ األنه اه لمي ي األراض اد وافتق دينا٬ ل ة والجغرافي ة الجيولوجي يم التقاس الف اخت
األحواض لتغذية الوحيد المصدر تعد التي األمطار٬ وندرة الموسمية األودية ومحدودية

ن م ا هطوله دل مع تراوح ي حيث ه100-1الجوفية٬ إلي ؤدي ي ا وم نويا٬ س تر م م مل
ن م ة مختلف ألغراض المياه إلى الحاجة وزيادة الحضرنة٬ نسبة وارتفاع السكان٬ زيادة

22



ة قائم التزال المملكة جهود أن إال المملكة في المائية بالوفرة يتعلق فيما للتحديات زيادة
اه مي ة تحلي بر ع اه المي ير توف ى عل ت عمل ث حي السعودي٬ ائي الم األمن ب ق يتعل ا فيم

بـ در المق ائي الم در اله اف وإيق ة٬ الكلف ة عالي ر اه%30البح المي ة كمي الي إجم ن م
نحو على تربو بمصاريف سنويا تخفيض6المحالة عن فضال نويا٬ س لایر ارات ملي

تيراد اس ى عل اد باالعتم ة الزراعي السياسة تغيير طريق عن للمياه الزراعي االستهالك
ة غني دان بل ي ف ة زراعي أراٍض تئجار واس اه٬ للمي الي الع تهالك االس ذات يل المحاص
اه المي إدارة كفاءة وتحقيق المياه٬ وأمن للبيئة مراعاة أكثر بطريقة المياه وتحلية بالمياه٬
ى وتبن حي٬ الص رف الص اه مي تغالل واس اه المي ي ف د الفاق ل تقلي ق يحق ا بم ة العذب

للمياه الوطنية اه2030٬اإلستراتيجية المي ى عل الطلب إدارة تحسين على تعمل التي ٬
استخدامها  .وتحسين

 
ام ع بشكٍل ذلك ك ج الخلي دول ي وف المملكة في المائي األمن تهديد مصادر فإن وختاًما٬
ل ك ذتها اتخ تي ال السياسات٬ ي ف تركة المش العناصر ن م العديد ووجود متماثلة٬ تعتبر
ن األم لتحقيق الشاملة الخليجية اإلستراتيجية تنفيذ يقتضي التحديات٬ هذه لمواجهة دولة
اه المي بتسعيرة ق يتعل ا فيم خاصة للمجلس٬ العامة األمانة أعدتها التي الخليجي٬ المائي
الضارة ار اآلث ن م د الموح ف والموق برر٬ الم غير تهالك االس اع ارتف ى عل ا وتأثيره
البحر٬ اه مي ة لتحلي الجديدة والتقنيات الحدود٬ خارج والزراعة النووي٬ إيران لبرنامج
ن م د الفاق ى عل والسيطرة والتخزين٬ الصناعي٬ تمطار واالس اه٬ المي دوير وت والري٬

 .المياه

23



 

لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المائيعنوان األمن حول

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

العولقيالكاتب الرصد2643العددعبدهللا 1تكرار

المائي األمن  حول

 

العولقي  عبدهللا

نقص أن ى إل ير تش ة المخيف ات فالمعلوم الم٬ الع حول طبوله يدق المائي اإلنذار جرس
فاالزدياد القادمة٬ العالمية الحروب اندالع في الرئيس السبب سيكون المستقبل في المياه
ب والطل و النم اع ارتف ى إل يؤديان س المعيشة مستوى وارتفاع العالم سكان لعدد المتفاقم
ات لقطاع ية واألساس رورية الض ات االحتياج أمين ت ل أج ن م اه المي ى عل د المتزاي
ر غي دول فال ازل٬ المن ي ف ادي االعتي تهالك االس ى إل افة باإلض ة٬ والزراع ناعة الص
ير تش تي وال احتياجاتها لتلبية الجوفية المياه مصادر على المائي أمنها في تعتمد النهرية
ل داخ اه المي ة كمي ي ف تمر المس اؤل التض ى إل ة العلمي ادر والمص ات الدراس ض بع

األوسط الشرق منطقة في سيما ال األرضية الجوفية  .األحواض
 

فالصراعات ة٬ المائي وارث الك اطر مخ ن م األخرى هي أمن بم ليست ة النهري الدول
ى عل ة المهيمن دول ال بعض دى ل ر التنم ة نمطي اج وانته ة المنطق ي ف المحتدة السياسية
ن م ة الطبيعي ا مجاريه عن األنهار مسارات وتعديل الحاجزة السدود ببناء األنهار منابع
ا مآربه ق تحقي ي ف ية سياس غط ض ة كورق تقبل المس ي ف ة المائي ات األزم ير تجي ل أج
ضد المياه بحرب يشبه ما تشنان وتركيا وإيران سابقة عقود فمنذ التوسعية٬ وطموحاتها
مناطق ي ف ة الزراعي ارات الهكت آالف وإهالك دمير ت ي ف تسبب مما وسوريا٬ العراق
االضطرابات لة سلس رة وأنق ران طه استغلت د فق يب٬ الخص الهالل ا بجغرافي ة تنموي
ن م ة الحيلول ألجل ة الجبلي الموانع وتشييد العشوائية السدود لبناء المنطقة في السياسية
أخصب ن م د تع ت كان تي وال ة الزراعي اطق المن ى إل اه المي ن م يرة كب كميات وصول

المنطقة في إنتاجا وأكثرها الزراعية  .المناطق
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الخبر تفاصيل

الخبر الهدرعنوان بنا يعصف ال حتى

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الشمالنالكاتب الرصد17724العددشؤيفة 1تكرار

الكلمة  نبض

الهدر بنا يعصف ال  حتى

الشمالن  شريفة

يكلف در اله أن ر ظه ا م ي13آخر حوال نى بمع دوالر٬ ار د49ملي وق لایر٬ ار ملي
معيشتها في وتقارب تسدد صغيرة دولة لميزانية المبلغ هذا  .يصلح

 

أخرى قطاعات في الموارد بهدر بالنا فما فقط٬ الغذائي الهدر  .هذا
 

ا به ش يعي د بل ي ف الغذائي الهدر ولكن إليها٬ سأعود أخرى مجاالت في آخر هدر هناك
ن ع ل يق ال ا م فنا أض إذا واطنين الم ن م ا مليوًن ون يوف15ثالث لض رى أخ ا مليوًن

المشكلة ل أص اء الم وألن ذاء٬ والغ اء الم ى إل اج تحت ثر ك أفواًها أن ك ش ال ون٬ يعمل
ه من جًدا بالقليل أو ماء بغير للزراعة عدة ومحاوالت كثيرة دراسات تمت وقد الغذائية٬
يعتمد فهو األرز وخاصة والحنطة٬ األرز الغذاء٬ مصادر أهم توفير في تجدي ال لكنها

منه فكاك ال االستيراد يجعل مما الحصاد حتى مراحله كل في الماء  .على
 

كانت ا ومهم انوا ك ا مهم ام الطع مهدري بمعاقبة والفعال القوي بدورها الدولة تقم لم ما
برى الك آدب الم ة بإقام اخر التف إن دًا٬ جي ون يك ن ل ر األم إن ف ة٬ الدول ي ف رتبتهم م
ائل وس بر ع ك ذل ل وتناق ان٬ ك ممن درت ص وإن حتى دًا ج ة غبي ادة ع ا به اهي والتب

والخاص ام الع توى المس ى عل ون يك أن يجب ال شيء ود..اإلعالم التع ون يك دما عن
دودة مم فرة س ن م أفضل بسيط شيء مع شاي فنجان بعضنا نحب ألننا نجمع أننا على

ة للقمام ذهب در.ت اله ن ع ون ويبلغ ة القمام ون يراقب ديات البل ن م ال رج ود وج إن
جيًدا اصطادوا.سيكون دن لن ي ف ا أخيه اق رف أن ت كتب ن حي القطامي لولوة تذكر فيما

البلدية رجل لكن وأكلوه٬ فذبحوه ة(حماًما٬ القمام امع أرجل)ج د وج ه ألن م عليه غ بلَّ
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السجن أو والغرامة المحاكمة فكانت  .الحمام٬
 

ن م دفع ت م وك ة مدرس من ني تب م ك وأربعون ع التس ارات فالملي ا٬ هن ده نري ا م ذا وه
ه إلي ا وم ين وممرض اء ألطب ب ة.روات القيم ت لي ا وي غير٬ الص ل قب ير للكب اب العق
عليهم غرامة تكون للمُهَدر  .الشرائية

د ونج ة٬ النعم صون أظافرنا نعومة منذ نعرف ونحن المسألة هذه في جًدا واضح الدين
وكباًرا صغاًرا يحصدهم جوًعا الموت كان كبرى بمجاعة مرت  .بالذات

 

الطاقة مؤشر نراقب كنا ى)البترول(إذا عل نعيش أننا نعرف نحن قلوبنا٬ على وأيدينا
الناس يستغني جديدة باختراعات وأما استنزافها بكثرة أما محالة٬ ال ناضبة ريعية ثروة
للعواصم برى الك الشوارع في النفطية تزاحم بدأت الكهربائية السيارات هي وها عنها٬

 .العالمية
 

در اله ط فق ل يمث ال در اله ذا وه در٬ اله كثرة مع الموارد قلة أمام نحن شديد٬ باختصار
دم ع ع م خاصة أحدها الوقود عدة٬ نواٍح في هدر لدينا لكن أنواعه٬ أكبر ولكنه الغدائي
ي ف افات المس طول ه٬ من ر مف ال اًرا خي ون تك يارة فالس ذا ل ير٬ للس دة جي اكن أم وجود
ن م ة الطاق در ته تي ال ه إلي وما للمطبات إضافة غالًبا التحويالت ووجود الكبرى المدن

وآخر وقت بين لصيانة بحاجة المركبة وتجعل قاضى.جهة واطن بم ا هن يد أش ي ولعل
ارة إش ه ل ُتوضع م ل مطب ن م تضررت التي سيارته تُصلح كي تطول.الدولة دما عن

ل ك ات٬ الحفري أو والتحويالت ات والحفري الجيدة غير الطرق بسبب وتتفرع المسافات
كثيرة أوجه على الخسارة توزع الوقت وخسارة للوقت أيًضا هدر  .ذلك

 

عدم ؤدي ي قد إذ المنزلية٬ الكهربائية األدوات وربما عموًما األدوات استخدام في الهدر
جديدة بقطع القطع تغير وحتى جديدة٬ لشراء واالضطرار لحرقها جيًدا التعليمات قراءة
ا م ل ك رغم ا أنن ار باالعتب ذنا أخ إذا وارد الم لتنظيم الالزم التدريب توفر عدم مع هدر
لسبب القطاع ذا ه تأثر ولو اليومية٬ معيشتها في االستيراد على تعتمد بلًدا زلنا ما يُبذل
دره وه ار أنه وال أمطار ال حيث الماء مع آخر قول ولنا والماء٬ للتمر سنعود آلخر أو

نتصرف كيف ندري ال عندها بمعنى لنا٬ أخرى صعوبة أيًضا  .يشكل
كبير تكاتف إلى يحتاج دار..وهذا اإله ضد عبية وش مية رس ة وحمل وي ق توجيه أولها

رمضان في  .خاصة
 

ة الكريم ة لآلي ود نع الهدر بنا يعصف ال َوالَ{حتى َك قِ ُعنُ ى لَ إِ ةً َمْغلُولَ َدَك َي ْل َتْجَع َوالَ
ْحُسوًرا مَّ ا َملُومً ُعَد َتقْ فَ َبْسِط الْ لَّ كُ ْبُسْطَها  .}تَ
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الخبر تفاصيل

الخبر مناطقعنوان في العام باألمن األمنية الجهات والرياض(ضبطت المكرمة ومكة البيئة)9(٬)جازان لنظام مخالفين

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 15تكرار

مناطق في العام باألمن األمنية الجهات ومكة(ضبطت جازان
والرياض البيئة)9(٬)المكرمة لنظام  مخالفين

 

 واس-الرياض
مناطق في العام باألمن األمنية الجهات والرياض(ضبطت المكرمة ومكة (٬)جازان

منهم)9 نقله٬ أو المحلي الحطب بيع يمنع الذي البيئة٬ لنظام مواطنين)3(مخالفين
الحطب)6(و من كمية بحوزتهم والباكستانية٬ والهندية اليمنية الجنسيات من مقيمين

متن على للبيع المعروض كافة)9(المحلي النظامية اإلجراءات اتخاذ وتم مركبات٬
 .بحقهم
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الخاصة وات الق في ممثلة الداخلية وزارة بها تقوم التي الحملة تنفيذ إطار في ذلك يأتي
ل نق أو ع بي أو ويق تس اطات نش ة متابع ي ف اندة المس ة األمني ات والجه ئي البي ن لألم
ينشر ا وم اطق٬ المن تربط التي الطرق وعلى والمحافظات المدن داخل المحلي الحطب

والزراعة والمياه البيئة وزارة مع بالتنسيق المنصات٬ مختلف عبر المجال هذا  .في
 

اة الحي أو ة البيئ على اعتداء تمثل حاالت أي عن اإلبالغ على الجميع العام األمن وحث
وارئ الط ي رقم ى عل ة و)999(و)996(الفطري ة المملك اطق من ع جمي ي (ف

والرياض)911 المكرمة مكة  .بمنطقتي
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الخبر تفاصيل

الخبر تجاريةعنوان أنشطة في محلياً حطباً واستخدامهم لبيعهم البيئة لنظام مخالفين تضبط البيئي لألمن الخاصة القوات

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 12تكرار

لبيعهم البيئة لنظام مخالفين تضبط البيئي لألمن الخاصة القوات
تجارية أنشطة في محلياً حطباً  واستخدامهم

 
 

 واس-الرياض
الرياض منطقة أمانة مع بالتعاون البيئي لألمن الخاصة القوات ن)5(ضبطت مخالفي

وزتهم بح ة البيئ ام ي)9(لنظ ف تخدام واالس ع للبي ي المحل ب الحط ن م ة مكعب ار أمت
الرياض بمدينة تجارية  .أنشطة

 
م ت ه أن الكي الم د رائ د الرائ ئي البي ن لألم الخاصة وات للق الرسمي المتحدث وأوضح
المضبوطة الكميات وتسليم المعنية٬ الجهات من بحقهم كافة النظامية اإلجراءات تطبيق
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حاالت أي عن الغ اإلب ى عل ا حاثًّ ة٬ والزراع اه والمي البيئة بوزارة المختصة للجهات
الطوارئ ي رقم ى عل ة الفطري اة الحي أو ة البيئ على اعتداء )996(و)999(تمثل

والرقم المملكة٬ مناطق جميع والرياض)911(في المكرمة مكة  .بمنطقتي
 

لألمن الخاصة القوات ب ة ممثل ة الداخلي وزارة ا به تقوم التي الحملة إطار في ذلك يأتي
ذا ه ي ف ينشر ا وم ي٬ المحل الحطب ل نق أو ع بي أو تسويق اطات نش ة متابع في البيئي

اإللكترونية المنصات مختلف عبر  .المجال
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حلقةعنوان في البيئية"المشاركون القضايا في المملكة":التواصل للمحافظة2030رؤية الدولية الجهود وقادت كبيراً اهتماماً البيئة أولت
عليها

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3594العددالكاتب 1تكرار

حلقة في البيئية"المشاركون القضايا في رؤية":التواصل
الدولية2030المملكة الجهود وقادت كبيرًا اهتمامًا البيئة أولت

عليها  للمحافظة

 
 
 
 
 

 واس-الرياض
وان بعن االفتراضية الثالثة النقاشية الحلقة في المشاركون "أكد القضايا: ي ف التواصل

السعودية:البيئية ة العربي ة المملك ي ف ة فاعلي ثر األك والمواضيع القضايا هي أن"ما ٬
ة المملك ة ة2030رؤي للمحافظ ة الدولي ود الجه ادت وق يرا٬ً كب ًا اهتمام ة البيئ ت أول

آل دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل ريفين الش رمين الح ادم خ ات وتوجيه ة بمتابع ا٬ عليه
ن األمي ده عه ولي وسمو هللا–سعود٬ ا–حفظهما أعلنهم ن اللتي ادرتين بالمب يدين مش

د العه ي ول سعود٬ آل ز العزي د عب ن ب لمان س ن ب د محم ير األم ي الملك السمو صاحب
الوزراء مجلس رئيس (نائب الخضراء: السعودية األوسط(٬و)مبادرة الشرق مبادرة

أفضل)األخضر بشكل أجمع والعالم األوسط والشرق المملكة جعل في وإسهامهما ٬. 
ة البريطاني فارة الس ا نظمته تي ال ية٬ االفتراض ة الثالث ية النقاش ة الحلق خالل ك ذل اء ج
ن م دد ع اركة وبمش ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ع م راكة بالش وم٬ الي اض بالري

 .المختصين
ى إل ع تتطل المتحدة ة المملك أن ايم أوبنه ارد ريتش فارة الس ة بعث رئيس ب نائ ح وأوض
أجل من اخضراراً وأكثر أفضل لعالم رؤية لتقديم السعودية؛ العربية المملكة مع العمل
ة المملك ة ورئاس رين العش ة مجموع رارات ق ى عل اء البن الل خ ن م ة القادم ال األجي

األطراف لمؤتمر  .26المتحدة
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عودية الس ة البيئ ة جمعي إدارة س مجل س ورئي س مؤس ت بين ا جهته ن )SENS(م
ة٬ المناخي يرات التغ ة مواجه ي ف يراً كب دوراً للمرأة أن راس أبو محمد ماجدة الدكتورة
رورة ض على ددة مش الطابع٬ ة عالمي الظاهرة ذه ه مكافحة ي ف أساسي ور مح وهي

الظاهرة هذه لمكافحة والتنموية اإلستراتيجية الخطط وضع في المرأة  .مشاركة
السعودية ة البيئ جمعية بإطالق ات3وأفادت رب تهدف تس ة البيئ ى عل اظ للحف حمالت

البيئي اإلعالم لصياغة لإلعالميين مبادرة إلى إضافة المستدامة٬ والمدارس  .المنازل٬
آل ن حس ن ب د فه دكتور ال ف المكل عودية الس اء األنب ة وكال س رئي ح أوض ه جهت ن م

المملكة رؤية أن ة2030٬عقران٬ بالبيئ ام االهتم ى عل وصريح واضح بشكل نصت
ا لهم األخضر األوسط والشرق الخضراء السعودية العهد٬ ولي سمو مبادرتي أن مبيناً

المناخي والتغير البيئة على الحفاظ في كبير  .دور
تطور من يشهده وما القضايا٬ مختلف في اإلعالم به يقوم الذي الدور أهمية على وشدد
ى إل ك ذل اً مرجع ة٬ البيئ ال مج ي ف يجب ا كم بدوره يقوم ال أنه مضيفاً وسريع٬ :كبير
ر غي ن م ن المتلقي ى عل ئي البي ال المج ي ف تخدمة المس طلحات المص عوبة ص
ر غي ذا وه ارة٬ واإلث الصحفي السبق ن ع اً دائم يبحث الم اإلع ون وك المتخصصين٬
ة٬ البيئ ال مج ي ف متخصص الم إع وجود عدم ى إل إضافة ة٬ البيئ ار أخب ي ف موجود

البيئة في والمختصين اإلعالميين بين التواصل في ضعف  .ووجود
ز التركي رورة وض ة٬ الوثائقي الم األف ر ونش ناعة ص ة أهمي ران عق آل دكتور ال ن وبي
قضايا ي ف ة المختلف ع المجتم شرائح بين التوعية نشر في كبير دور من لها لما عليها٬
ي ف ن والمثقفي اب الكت وإشراك ب٬ القوال ع بجمي ات المحتوي ر نش ى إل باإلضافة البيئة٬
ن اإلعالميي ن بي دوات والن ورش ال د وعق اخي٬ المن ير التغ قضايا ة بأهمي الوعي ع رف

البيئي المجال في  .والمختصين
ليمان س ن ب دهللا عب دكتور ال ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ار مستش ن بّي ه جهت ن م
ة البيئ ات ملف ى عل ل وتعم ة٬ البيئ على الحفاظ في العالم جهود تقود المملكة أن البريكي
ة البيئ دهور ت ة مكافح ا هم العشرين ة قم تها رئاس إبان ملفين قدمت حيث بالغ٬ باهتمام

المرجانية الشعب على  .والحفاظ
بالتشجير نى تع تي ال جير التش ة حمل ت أطلق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة أن ان وأب
ع مواق ل وتأهي التصحر ومكافحة الخضراء الرقعة لزيادة الزراعة مواسم خالل البيئي
ي النبات اء الغط اه تج لبية الس الممارسات ن م والحد والتوعية المتدهورة النباتي الغطاء
ي النبات اء الغط ة لتنمي ني الوط ز المرك ام مه مع جم تنس ي وه اة٬ الحي جودة ين وتحس

التصحر  .ومكافحة
ام ع أن ري٬ الطري دالرحمن عب السياسي ل والمحل ب الكات أوضح ان2020بدوره ك

كوفيد جائحة بسبب أجمع العالم على صعباً م19-عاماً العال منح ذاته الوقت في لكنه ٬
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ة المملك ة رؤي أن ى إل يراً مش ة٬ الطبيع اهر مظ ن م ه حول يوجد ا م ى إل للنظر فرصة
عليها2030 والحفاظ بالبيئة وتهتم تركز وهي إطالقها  .منذ

المجتمع أن نقلي٬ أسامة نور نيوز عرب صحيفة تحرير رئيس مساعد بينت جهتها من
ضرورة ى عل ددة مش ارا٬ً وكب صغاراً اخي المن ير والتغ ة بالبيئ ير كب وعي عنده حالياً
د٬ األم ة طويل ادرة مب لكونها الخضراء السعودية العهد ولي سمو بمبادرة الوعي تكثيف

بعدنا ستأتي التي ولألجيال لنا  .وهي
ومن القضايا٬ كل على يركز اإلعالم أن القاسم سعد اآلن جدة مؤسس أوضح جهته من
عبية ش ك تمل ة المختلف اعي االجتم التواصل منصات أن مضيفاً اخي٬ المن التغير أهمها

البيئة بقضايا الوعي لرفع استخدامها المهم ومن  .كبيرة٬
ة مدين د العه ي ول سمو إطالق أن ى إل ار ن"وأش الي بطول"ذا ة المليوني ة المدين ك تل

ى170 عل المحافظة دف به ان ك ون%95كلم٬ لتك وم؛ ني أراضي ي ف ة الطبيع ن م
كربونية" انبعاثات وصفر شوارع٬ صفر سيارات٬  .صفر

ة حمل ن م جزء هي الثالثة النقاشية الحلقة أن ا#يذكر ي_ألجل_مع الت تي ال ا كوكبن
ترة الف ي ف المناخ تغير حول الوعي بناء بهدف الرياض٬ في البريطانية السفارة أطلقتها

المناخ لتغير المتحدة األمم مؤتمر تسبق والعشرون(COP26٬التي السادس المؤتمر
المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في نوفمبر)لألطراف في سيعقد الذي ٬

ى2021 عل اق لالتف اخ٬ المن براء وخ ات جه عدة عن ومندوبين العالم قادة وسيجمع ٬
المناخ لتغير للتصدي منسق  .عمل
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الخبر تفاصيل

الخبر توقفعنوان أستراليا..سنوات10بعد من الماشية باستيراد تسمح السعودية

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 11تكرار

توقف من..سنوات10بعد الماشية باستيراد تسمح السعودية
 أستراليا

األغنام تصدير فرص من يزيد جديد مسار إنشاء خلفية على
 للمملكة

 

علي  الرياض-خالد

نحو دام ف توق ب عق تراليا أس ن م ية الماش باستيراد السعودية٬ العربية المملكة سمحت
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ترالي األس ام النظ حول خالف بسبب سنوات إخضاع"ايسكاس"عشر رض يف ذي ال
ذي ال ام النظ و وه ا٬ له التصدير م يت تي ال دول ال ع جمي في للرقابة األسترالية المواشي

الدول من عديد  .رفضه
 

بيان في األسترالية الزراعة وزارة فرص:وقالت من د يزي ا مم د جدي مسار إنشاء تم
السعودية إلى األسترالية األغنام  .تصدير

 

األسترالي٬ الزراعة وزير السعوديين٬وأكّد النظراء ع م وثيق بشكل تعمل الوزارة أن
السعودية المتطلبات يلبي الذي الجديد المسار  .بشأن

 

ول حل عن البحث بضرورة نوات٬ س عدة منذ يطالبون٬ األستراليون المسؤولون وكان
خروف ون ملي نحو أستراليا سنوياً له تصّدر الذي السعودي السوق خسارة لعدم عاجلة
كبيرة خسارة يعني ما وهو بديلة٬ أسواق إلى السعوديين تحول مالحظة عقب أسترالي٬

أستراليا لها  .تعرضت
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التمورعنوان لمنتجات التبخير مراكز يعتمد والتمور للنخيل الوطني المركز

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3594العددالكاتب 1تكرار

لمنتجات التبخير مراكز يعتمد والتمور للنخيل الوطني المركز
 التمور

 
 

 واس-الرياض
ممثلة والزراعة والمياه البيئة وزارة مع بالتعاون والتمور للنخيل الوطني المركز أعلن

اعتماد للمحاجر العامة متطلبات)10(باإلدارة استوفت التي للتبخير٬ مراكز
المستفيدة الدول إلى المصدرة التمور منتجات تبخير خدمة لتقديم المركز  .واشتراطات

 
االعتماد على بالحصول الراغبة للمصانع مستمرا يزال ال التسجيل أن المركز وأوضح

الخدمة هذه تقدم التي التبخير مراكز قائمة  .ضمن
 

من وبعض د الهن ة لدول ة الرئيس ات المتطلب د أح ّد يع ور التم ير تبخ أن ذكر بال الجدير
الحشرية اإلصابات على للقضاء المعالجة هذه تتطلب التي المستوردة  .الشركات

 
ة المتخصص ات التقني ورد ت تي ال ركات الش ور والتم ل للنخي ني الوط ز المرك دعو وي
التشريعية ات الجه ل قب ن م دة المعتم ير التبخ واد لم وردة الم والشركات التعقيم بأنظمة

المركز لدى بياناتهم تسجيل إلى العالقة  .ذات
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المشتركةعنوان الخطط تعزيز سبل يبحثان األحساء أمين و الري مقترح…رئيس الواحة شمال الزراعي والتمدد

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3277العددالكاتب 1تكرار

الخطط تعزيز سبل يبحثان األحساء أمين و الري رئيس
مقترح…المشتركة الواحة شمال الزراعي  والتمدد

 

األمانة نيوز-إعالم  األحساء

ارك٬ مب يخ الش آل د أحم ن ب ؤاد ف دكتور ال ري لل ة العام ة المؤسس س رئي اجتماع ناقش
اء األربع أمس وم ي المال٬ عبداللطيف بن عصام المهندس االحساء عبان25٬وأمين ش

ي ف ة الثنائي ود الجه افر لتظ ة واألمان ة المؤسس ن بي االستراتيجية الشراكة ودعم تعزيز
دمات لخ ة والتنفيذي ة اإلجرائي ات اآللي ة مناقش م ت ا كم الزراعية٬ الواحة على المحافظة
االشرافي م والتنظي ي العمران دد بالتم ة المتعلق ات التنظيم ذلك وك الواحة٬ داخل الطرق
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الواحة في والمهنية والسياحية التجارية  .لألنشطة
 

ري٬ ال ة مؤسس ومبادرات ومشاريع االستراتيجي التحول استعراض االجتماع شهد كما
ة المقدم دمات الخ جودة يضمن ا بم اعين القط ن بي المشتركة الخطط ن م عدد وبحث

 .للمستفيدين
 

أن إلى ة“يُشار الواح ى عل المحافظة ذات”لجنة ة الحكومي ات الجه ة كاف تضم تي وال
لـ مبادرة تفعيل الى سعت ر“العالقة٬ عب ديات٬ التع ن م ا وحمايته الواحة ى عل الحفاظ

اف وإيق ة٬ الزراعي األراضي ى عل السكني دد التم اف إيق ا منه ل٬ العم آليات من العديد
العمراني النطاق داخل الواقعة الزراعية األراضي على السكني  .التمدد

 

المنشآت وحصر الواحة٬ مال ش زراعي دد تم مناطق األحساء أمانة اقترحت حين في
هللا د عب ك المل ق طري داد المت ترح المق ار المس ي٬ الزراع اق النط ل داخ ديات والتع

الزراعية االراضي على للمحافظة الشمالي الضلع  .الدائري
 

بالنطاق المضافة ة الزراعي األراضي ي ف اء بالبن ل العم اف إيق ى إل ة األمان سعت كما
عام المعتمد ألسباب1428العمراني لألحساء ادي االرش المخطط لدراسات وفقاً هـ

تتضمن اظ(عدة الحف ن م ك ذل ب يتطل وما عالمي تراث كموقع األحساء واحة تسجيل
اظ الحف للتسجيل٬ ترطة المش ات االلتزام ضمن ك وذل واألثرية٬ الزراعية هويتها على
احة بمس الم الع توى مس ى عل ة زراعي ة واح أكبر ك اء لألحس ة الزراعي ة الهوي ى عل

دور55000 ال إلى إضافة الزراعية٬ لألراضي المستدامة التنمية على الحفاظ هكتار٬
رارة الح درجات ن م ل والتقلي التصحر ة مقاوم ي ف ة الزراعي ي لألراض ام اله ئي البي
ارج خ ة المقترح ة التنمي ات لعملي اء لألحس تراتيجي االس ط المخط ه توجي ٬ ة المرتفع
رار كق ة الزراعي ي لألراض ادية االقتص ة األهمي ى عل اظ للحف ة٬ الزراعي ي األراض

 .استراتيجي
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الـ..شاهدعنوان للعام الحريد سمك صيد فرسان أهالي يشارك جازان 17أمير

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3582العددالكاتب 1تكرار

للعام..شاهد الحريد سمك صيد فرسان أهالي يشارك جازان أمير
 17الـ

مئات منذ الجزيرة أهالي عرفه تقليد في السنوي المهرجان ضمن
 السنين

 

كاملي  جازان-فهد

ازان ج ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب ناصر ن ب د محم األمير جازان منطقة أمير شارك
من ض ة٬ المقام د الحري مك س يد ص ات فعالي ان٬ فرس زر ج ة محافظ الي أه وم٬ الي

الحصيص بخليج الحريد لصيد عشر السابع السنوي  .المهرجان
 

الق االنط إشارة ى أعط للصيد٬ د المع ر المق ناصر ن ب د محم ير األم وصول ب وعق
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للصيد ه,للمشاركين ب ر يم ذي ال الخليج ب ائي الم ر المم اه تج ابقون المتس ق انطل ث حي
شجر من األشجار بعض وضع م ت أن د بع ام٬ ع ل ك ى,"الكسب"الحريد إل إضافة

ك ذل د بع دأ لتب الضحل ر المم ذلك ل السمك عبور لمنع الصيادون يضعها التي الحواجز
ك تل ن م در ق بر أك ى عل ول للحص ة محاول ي ف ابقين٬ المتس ل قِب ن م يد الص ات عملي

السنين مئات منذ الجزيرة أهالي عرفه تقليد في  .األسماك٬
 

المهرجان اح نج ازان ج ة منطق ير أم ن أعل ات٬ الفعالي ام خت عادته,وفي س عن ا معرًب
الحالي للعام الحريد بمهرجان احتفاالتهم فرسان أهالي ومشاركة المحافظة٬  .بزيارة

 

الصقر٬ د محم ن ب دهللا عب ازان ج ة منطق ارة إم وكيل الحريد سمك صيد مراسم حضر
المحافظة وأهالي المسؤولين من وعدٌد الحازمي٬ حسين بن حسن فرسان  .ومحافظ
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الدخالء%90عنوان يصنعه العسل غش من

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3594العددالكاتب 1تكرار

الدخالء90% يصنعه العسل غش  من

 

وأبها:أبها علي عفتان:آمال  سارة

أكدت العسل٬ ي ف الغش حاالت ن م تهلكين المس ن م د العدي فيه يعاني الذي الوقت في
إشراف تحت ون تك التي المنشآت في والمنتج المستورد العسل أن والدواء الغذاء هيئة
بشكل لألسواق ة ومراقب مسح ة عملي تتم كما الالزمة٬ الفحوصات عليه تجرى الهيئة٬

مباشرة تهلك المس ع م زارعين الم ل قب من يسوق الذي للعسل وبالنسبة ج«دوري٬ منت
والزراعة»النحال-العسل والمياه البيئة وزارة إشراف تحت  .فيكون

 
الشكاوى  استقبال

دواء وال ذاء الغ فإن الغذائية للمنتجات التجارية اإلعالنات يخص فيما إنه الهيئة٬ وقالت
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بنشر وقامت ا٬ عليه ة والموافق ة التجاري ات اإلعالن ترخيص ل ات ومتطلب شروط لديها
م تقيي عن فضال ا٬ موقعه على التنفيذية والئحته الغذاء نظام على بناء ذلك يوضح دليل
اختصاصاتها ضمن ع تق تي ال للمنتجات الشكاوى واستقبال التواصل مشاهير إعالنات
ة العالق ذات المواصفات ة الفني واللوائح والتشريعات لألنظمة مطابقتها مدى من وتتأكد

صالحيتها على بناء العقوبة تصدر ثم  .ومن
 

فنية  الئحة
للعسل عودية الس ة الفني ة الالئح ق تطب ا أنه ة الهيئ يSFDA.FD 147أضافت ف

بطريقة2021 العسل وتداول وتخزين حفظ خالل من الفنية اللوائح اتباع من والتأكد ٬
أو الحرارة ة درج اع ارتف عن دا بعي العسل وتخزين مناسبة عبوات كاستخدام صحيحة

الشديد الضوء  .مصادر
 

ومغشوش  طبيعي
العسل بين التفرقة يمكن ال أنه منصور٬ يحيى للنحالين الوسطى المنطقة مسؤول وذكر
ه يتذوق ة عالي برة خ ذا خص الش ون يك أن ى األول ريقتين٬ بط إال وش والمغش لي األص
ا ثانيه كريات٬ بس ذى مُغ ل نح ن م أو د زائ كره س ل عس أو ا مخلوط ان ك إذا رف ويع
ر غي أو ي طبيع أو تخدام لالس الحا ص ان ك إذا دد يح بر المخت أن إذ بر٬ المخت ص فح

والدواء الغذاء لهيئة والمقاييس المواصفات ضمن يكون أو  .طبيعي
 

لمعرفة الصحيحة الطريقة أنها البعض يعتقد كثيرة طرقا هناك أن إلى المنصور وأشار
أن د أك ا كم ال٬ أم مغشوش هو هل يُقرر وبالنظر العسل سكب ومنها المغشوش٬ العسل

تراخيص على الحاصلين غير الدخالء الباعة لدى يكون ما غالبا  .الغش
 

العسل  جودة
الطلحي مقبول العسل جودة في الدولي المحكم كان:ويقول إذا يختلف المغشوش العسل

الـ ارب يق ا م إلى فيه الغش نسبة تصل المستورد فالعسل مستوردا٬ أو محليا 80مُنتجا
ي% المحل العسل في الغش نسبة تكون أن مستبعدا ا٬90%٬ فيه الغ مُب ا أنه برا معت

د:مضيفا الجي ج والمنت ة٬ المهن ى عل دخالء وال الء الجه ل قب ن م ل بالفع غش يوجد قد
السوق في كبير بشكل  .موجود

 
المستورد في  متاجرون
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دا مؤك الطلحي٬ ره ذك ا م مع مطرفي٬ خالد المكرمة مكة نحالي جمعية رئيس ويختلف
إلى تصل العسل في الغش نسبة براء%90أن الخ ا أم ة٬ المهن على المتطفلين بسبب

بب بس ر يظه اري التج ش الغ أن ى عل ددا مش بة٬ النس ذه ه ى إل اتهم منتج ل تص ال ف
محلي أنه الزاعمين المستورد٬ العسل في  .المتاجرين

 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/QQV4QTlv1I4 
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بمكةعنوان الهدر من الطعام لحفظ ذكي تطبيق

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2643العددالكاتب 1تكرار

بمكة الهدر من الطعام لحفظ ذكي  تطبيق

 

النعمة حفظ إكرام  )مكة(فريق

أطلقت ة٬ بيئي أثيرات ت ه علي ب تترت ا مم ام٬ الطع ث ثل ن م ثر أك يهدر حين ةفي جمعي
ام الطع لحفظ فإكرام الهوات ى عل ه تحميل ن يمك ا ذكي ا تطبيق يرا أخ ة المقدس بالعاصمة

ب طل إرسال ه خالل من للمستخدم يمكن حيث الطعام٬ إهدار من الحد بهدف المحمولة٬
فائض ذ ألخ يارة س مباشر بشكل الجمعية له ترسل موقعه تحديد وبمجرد النعمة٬ حفظ

مباشر بشكل المحتاجين على توزيعه ثم ومن وتعبئته فرزه بعد وذلك  .الطعام٬
 

لـ معلومات من»مكة»وبحسب فترة٬ قبل تجريبي بشكل التطبيق أطلقت الجمعية فإن ٬
ذات ات الجه ل قب ن م رسمي بشكل ق يطل حتى ق٬ التطبي ع م التفاعل مدى قياس أجل
ن م واء س ه تحميل ع للجمي ن يمك ا كم ق٬ التطبي على مبدئية موافقة أبدت والتي العالقة٬

App Storeمتجر طريق عن  .playأو
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من تفادة اس طلب أو نعمة حفظ كطلب الخدمات من عددا التطبيق يوفر أخرى جهة من
ا كم ع٬ الموق د تحدي خدمة خالل من المستفيد موقع تحديد التطبيق يطلب حيث الجمعية٬
الى إضافة حالتها٬ وتتبع المستفيد سجلها التي الطلبات قائمة على التعرف التطبيق يتيح
دف يه و وري٬ الف دعم ال ب طل أو ر٬ مباش ن م كل بش ة الجمعي ع م ل التواص ة إمكاني
ام الطع ائض ف ن م تفادة االس ق طري ن ع ام٬ الطع دار إه ظاهرة ى عل للقضاء ق التطبي
رزه وف ا٬ ونحوه ة العائلي المناسبات أو األفراح قاعات أو المطاعم أو الفنادق من السليم
ن م ة٬ البيئ ى عل اظ الحف ي ف يسهم كما الجمعية٬ طريق عن للمحتاجين مجانا وتوصيله

المهدر الطعام ذلك تقليل  .خالل
 

يتضمن إكرام  :تطبيق

الطعام● حفط  طلب

الجمعية● من االستفادة  طلب

الطلبات●  قائمة

الجمعية●  عن

المباشر●  االتصال

الفني●  الدعم
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر هولندا"السعودية"عنوان إلى العالية الجودة ذات الزراعية منتجاتها تصدر

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 15تكرار

هولندا"السعودية" إلى العالية الجودة ذات الزراعية منتجاتها  تصدر

افتراضي مؤتمر فيخالل الهولندية السفارة مع بالتعاون مصغر
 المملكة

 

السعودية األنباء  الرياض-)واس(وكالة

دي الهولن ب الجان ع م مصغًرا افتراضّيًا مؤتمًرا والزراعة والمياه البيئة وزارة نظمت
عنوان دا"تحت هولن ى إل ة العالي ودة الج ذات السعودية ة الزراعي المنتجات ٬"تصدير

دا هولن ى إل السعودية ن م والتصدير تيراد االس ه تواج تي ال ديات والتح رص الف لبحث
المملكة في المتقدمة التقنيات وتوطين اإلنتاجية القدرة  .وتعزيز

 

ة٬ المملك ي ف ة الهولندي فارة الس ع م اون بالتع م أقي ذي ال غر المص ر المؤتم ذا ه أتي وي
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الصادرات ة تنمي ة وهيئ دني٬ الم يران للط ة العام ة والهيئ ة٬ الهولندي الزراعة ووزارة
لمناقشة برى؛ الك ة الزراعي اريع والمش الخاص٬ القطاع شركات من وعدد السعودية٬

الهدف هذا إلنجاح تستغل أن يمكن التي واألدوات  .اآلليات
 

الخطيب ليمان س دكتور ال الوزارة ب ة النباتي ثروة لل ة العام إلدارة ل ام الع دير الم ال :وق
ث حي ه٬ والفواك ار الخض اج إنت ي ف ي الزراع اج لإلنت ة متقدم ات تقني ت أدخل وزارة ال
مستوياتها زيادة عند أساسي بشكل الحديثة بالتقنيات المدعمة المنتجات تصدير تستهدف
دخل ادة زي ى عل المحافظة ي ف وزارة ال ن م ة رغب ك وذل المحلي٬ السوق في وكمياتها

اإلنتاج زيادة موسمية أثناء المنافسة بتقليل  .المزارعين
 

ي ف در واله د الفاق ة كمي زيادة في يسهم قد كبير بشكل وتوفره اإلنتاج زيادة أن وأضاف
ة الكمي ذه ه ل لتقلي در؛ واله د الفاق ر مؤش إطالق ى عل ة المملك حرصت ولهذا األغذية٬

الطبيعية%50بنسبة والموارد الغذائي األمن استدامة على  .للمحافظة
 

ار ب"وأش ل"الخطي داخ ج تنت ا م ا غالًب دير التص ي ف تهدفة المس يل المحاص أن ى إل
بأصنافه الخس ا فيه ا بم ات والورقي ار٬ والخي اطم٬ الطم ل مث المتقدمة المحمية البيوت
ا عندم الشتاء فصل في خاصًة هولندا تحتاجها التي األخرى المنتجات وبعض المختلفة٬
ة الزراع أو ة المحمي وت البي من واًء س ه مراحل ى أعل ي ف ة المملك ي ف اج اإلنت ون يك

 .المكشوفة
 

الرئيس ز المرك ا لكونه أساسي بشكل دا هولن ى إل تصديرها ار اختي م ت ه أن ى إل ولفت
ع لتوزي دًرا مص ون ولتك ي٬ األوروب اد االتح دول ع لجمي ة الزراعي ات المنتج داد إلم
ور التم ا أيًض تهدف تس وزارة ال أن ب ا منوًه توردة٬ المس ة وخاص ة الزراعي ات المنتج

هولندا في السعودية السوقية الحصة لزيادة والمستهدفة الواعدة الفرص من  .كواحدة
 

بة نس ادة بزي ة بالمملك الزراعي المحلي الناتج زيادة كذلك تستهدف الوزارة أن وأوضح
اون التع ذا ه أن ى إل يًرا مش دا٬ هولن مع للمملكة التجاري الميزان وتحسين الصادرات٬
اع القط اديات اقتص ين تحس ى إل افًة إض ة٬ ووظيفي تثمارية اس رص ف ق خل أنه ش ن م

بالمملكة المتاحة الطبيعية للموارد مرشّد واستغالل  .الزراعي٬
 

ي المدن الطيران هيئة من كل تقدمها أن يمكن التي الفرص النقاش طاولة على وُطرحت
ذا ه داف أه ق تحقي ز لتعزي وزارة ال ع م ب جن ى إل ا جنًب ل للعم ادرات الص ة وهيئ

دا.المؤتمر هولن ي ف ة المطبق االشتراطات المصغر المؤتمر خالل الهولندي الجانب أفاد
ي الحكوم الجانب قيام وإمكانية االشتراطات هذه مناقشة وتمت الزراعية٬ السلع لدخول
دّرين المص ه تواج أن ن يمك تي ال ديات التح ة معالج هيل لتس دي والهولن عودي الس
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االشتراطات هذه تطبيق عند  .والمستوردين
 

ى إل ور التم بتصدير ق يتعل ا فيم خاصة اح النج قصص بعض مناقشة المؤتمر وشهد
سعودية منتجات تصدير ق لتحقي ًرا جس ون تك أن ن يمك القصص هذه مثل وأن هولندا

الخاص.أخرى القطاعين ن بي ل عم ورشة ة إقام على الورشة ختام في الجانبان واتفق
ة بورش ديين الهولن توردين المس ع م السعوديون المنتجون ا فيه ي يلتق دين٬ البل ال ك في
الطرفين؛ ه تواج أن ن الممك ن م تي ال ديات والتح ات العقب ع جمي ذليل لت عة؛ موس عمل

البلدين بين المشتركة األهداف  .لتحقيق
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أهدافهاعنوان وهذه التربة تلوث ومعالجة منع الئحة تطبيق تبدأ البيئة

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

الملوثة واألسمدة بالمبيدات قائمة إصدار  منها

أهدافها وهذه التربة تلوث ومعالجة منع الئحة تطبيق تبدأ  البيئة

 

 

 الرياض-متابعات

التربة تلوث ومعالجة لمنع التنفيذية الالئحة تطبيق في البيئة وزارة  .بدأت

التربة تلوث ومعالجة منع  :الئحة

وث تل ة ومعالج ع من ة الئح أن تر٬ توي ع بموق الرسمي حسابها عبر الوزارة وأوضحت
اشتراطات إعداد في البيئي االلتزام على للرقابة الوطني المركز عمل نطاق حدد التربة
ن م د والح ة الترب وث تل ع لمن ة وطني خطط وتنفيذ الملوثة٬ التربة مع التعامل وضوابط
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 .آثاره
 

دات بالمبي ة قائم دار وإص ة٬ الترب وث لتل دوري ال م والتقيي رات المؤش د رص ذلك٬ وك
للتربة الملوثة  .واألسمدة

 

التالي الرابط خالل من الالئحة تفاصيل على االطالع  .هنا:ويمكن
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تدعوعنوان البيئة بياناتهم52وزارة ومطابقة الشخصية للمقابلة متقدمًا

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

تدعو البيئة ومطابقة52وزارة الشخصية للمقابلة متقدًما
 بياناتهم

 
 

 متابعات-الرياض

ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت ة52دع ومتقدم دًما ة(متق ثاني ة ى)مرحل عل
وم ي ا عنه ن المعل ا ات17/03/1442وظائفه البيان ة ومطابق الشخصية ة للمقابل هـ
بتاريخ األحد من  .هـ29/08/1442اعتباراً

 

ديم الق الوزارة مبنى في المقابالت مكان أن إلى الوزارة د–وأشارت عب ك المل ق طري
الجامعي العزيز عبد الملك مستشفى مقابل  العزيز
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وروبيان»كجم446«إتالفعنوان أسماك

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

وروبيان»كجم446«إتالف  أسماك

 

المجتمع ألفراد آمن غذاء لوصول المسري:تصوير(جهود  )أحمد
 

المسري  القطيف-أحمد

ثروة ال اث أبح ز بمرك ال ممث الشرقية ة بالمنطق والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع نفذ
ذاء للغ العامة والهيئة بالمحافظة الوزارة مكتب مع وبالتعاون القطيف بمحافظة السمكية
زي المرك األسماك سوق على رقابية حملة والشرطة٬ والبلدية الشرقي بالقطاع والدواء

الف وإت مصادرة عن أسفرت والقبقب»446«بالقطيف٬ األسماك ن م ا جرام و كيل
 .والروبيان

 
52



م رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ح ر.وأوض عام
تزام االل ي ف ذاء الغ داولي مت ؤولية مس ز تعزي ار إط ي ف أتي ت ة الحمل أن يري المط
ع٬ المجتم راد ألف ليم وس ن آم ذاء غ وصول لضمان الصحية واالشتراطات بالممارسات
د التأك ى إل دف ته كما األسواق٬ في المعروضة األسماك وسالمة صحة من للتأكد كذلك
ات عملي ن م والحد مصادرها ة ومعرف األسماك ترداد واس ع لتتب فاعل نظام وجود من
الصحية٬ لالشتراطات ومطابقتها والمعدات األدوات سالمة من التأكد عن فضال الغش٬
ق بتطبي األسماك نقل سيارات التزام أهمية إلى باإلضافة األسماك٬ حفظ برادات وكفاءة
ة االحترازي اإلجراءات ق بتطبي بالسوق املين الع تزام ال ن م د والتأك ل النق تراطات اش

بكوفيد القائمة19الخاصة العمالة ونظامية ٬. 

م وإتالف.وبيَّن مصادرة عن أسفرت الحملة أن ات»308«المطيري جرام و كيل
و متنوعة و»120«أسماك تزرع مس ان روبي جرام و قبقب»18«كيل رام ج و كيل

ة اإلقام ام لنظ ة المخالف ة العمال ع بي دم ع ى إل المباسط أصحاب داعيا صيدها٬ محظور
اه والمي ة البيئ وزارة ة بأنظم د التقي ذلك وك ة٬ المختص ات الجه دى ل م عنه الغ واإلب

ن م ابتداء شهور ثالثة لمدة القبقب بحظر الخاصة ام15والزراعة ع ل ك ن م ر فبراي
اإلنتاج ووفرة للتكاثر الفرصة  .إلعطائه
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المسفلةعنوان حي بمركز التطوعية الفرق يكرم مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع مدير

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الفرق يكرم مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع مدير
المسفلة حي بمركز  التطوعية

 

 

المكرمة طيب_مكة  مرفت

ة المكرم ة بمك اء االحي ز مراك ة لجمعي ابع الت فلة المس حي ز مرك اركة مش ع م اعالً تف
رع ف دير م عادة س ام ق د فق ة المكرم ة مك ة بواب ة زراع ادرة مب في تطوعية فرق بثالثة
م بتكري دي الغام عيد س دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة
ادرة مب ق فري ؛ وهي المسفلة٬ حي مركز من الفعالية في شاركت التي التطوعية الفرق
تالم اس ي ف ا ومثله ة المكرم ة مك افة كش مفوضية رابطة وفريق التطوعي الحي سواعد

طبّل أيوب بن عبدهللا الكشفي الرائد الفريق قائد المكرمة+الدرع مكة مرشدات وفريق
ر مني نى م فية الكش دة القائ ق الفري دة قائ درع ال تالم اس ي ف م ومثلته في الكش ي التطوع
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 داغستاني
ا اعتبروه والتي هذه التكريمية مبادرتهم الوزارة فرع على القائمين المكرمين شكر وقد

المجتمع لخدمة التطوعية الجهود من المزيد لبذل لهم  .دافعاً
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنيةعنوان تنفيذ:المياه من تكلفتها5االنتهاء تتجاوز وبيئية مائية لایر108مشروعات ماليين

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 15تكرار

الوطنية تنفيذ:المياه من وبيئية5االنتهاء مائية مشروعات
تكلفتها لایر108تتجاوز  ماليين

 
 

 واس-الرياض
ة الوطني اه المي ركة ش ت رقي-أعلن الش اع القط ي ف ة ذ-ممثل تنفي ن م ا 5انتهاءه

اوزت تج ة مالي ة بتكلف ك وذل ة٬ والبيئي ة المائي ا منظومته من ض روعات 108مش
ن م ثر أك تخدم س ا أنه ًة مبين ن٬ ة12ماليي المنطق ات محافظ ي ف د جدي تفيد مس ف أل

ومدنها والجبيل(الشرقية واألحساء٬ نسب)الدمام٬ ادة زي ي ف ستسهم أنها إلى مشيرةً ٬
اه٬ المي دمات خ ى عل د المتزاي ب الطل ب وتواك ة٬ والبيئي ة المائي دمات بالخ ة التغطي
وتحسين وتوزيعها٬ المياه بنقل التشغيلية الكفاءة ورفع المقدمة٬ الخدمات جودة وتحسين
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ة المائي دمات الخ توى مس ع برف يدة الرش ة الحكوم ات تطلع ق وتحقي غيلي٬ التش األداء
للخدمات ة التحتي والبُنى المياه٬ مصادر منظومة تعزيز إلى إضافة للمستفيدين٬ المقدمة

والبيئية  .المائية
 

ى عل د يزي ا م ذ تنفي منت تض روعات المش أن ركة الش دت ن130وأك م تًرا كيلوم
ًة مبين المنزلية٬ التوصيالت إلى وصوالً المختلفة٬ بأقطارها والفرعية الرئيسة الشبكات
بحي غيلية التش ات والخزان الضخ ومحطة ة٬ الحلقي اه المي وط خط مشروع ذت نف ا أنه

نحو ا تكلفته بلغت ث حي دمام ال ة بمدين ير درات34األث مق ادة زي بهدف لایر٬ ون ملي
المحطة٬ ذ تنفي ن م اء االنته ب عق ك وذل غيلي٬ التش والخزن بكات والش اه المي ة منظوم

عة بس غيلي تش خزان ييد تش ى إل ضخ)1700(إضافة محطة اء وإنش ب٬ مكع تر م
أحياء)55(بمخطط إلى المحالة المياه دى(إليصال والن خطوط)الفيصلية ذ وتنفي ٬

ألحياء والفاخرية(حلقية واألثير أطوال)النهضة  .كيلومترات10بإجمالي
 

القائمة االنحدار خطوط بعض استبدال مشروع تضمنت المشروعات أن الشركة وبيّنت
بطول والخالدية والعدامة البادية أحياء من ة)11(ألجزاء مالي بتكلفة وذلك كيلومتًرا٬

اوزت ن13تج م الخارجة ات الكمي ل ك واء احت ي ف هم ستس ا أنه ة مبين لایر٬ ون ملي
ى إل وًال وص ة٬ البيئي ة المنظوم و نح دفقات الت يابية وانس بالشبكة٬ ة المرتبط ارات العق

البيئية المعالجة  .محطات
 

من ثر أك دمان يخ ويين حي بيئيين مشروعين نفذت أنها د10وأكدت جدي تفيد مس آالف
طولها األحجام مختلفة شبكات بتنفيذ وذلك األحساء٬ محافظة وتكلفتها67في كيلومتًرا

على تزيد الصحي52المالية الصرف شبكات مشروع الستكمال أحدهما لایر٬ مليون
هي أخرى ومخططات الهفوف٬ جنوب (بمخططات أ: م التعلي ن–منسوب م زاء وأج

امعيين الج ي ح ن م زاء وأج ب٬ م التعلي وب منس ي ة–ح النزه اء أحي ن م زاء وأج
ومخططات والعيون يم(والشعبة والنس ان والري ودي وب السالم عة)دار لتوس ر واآلخ ٬

اء األحس لمحافظة التابعة والقرى والمبرز٬ الهفوف مدينة في الصحي الصرف شبكات
بالعيون( ة3-2-1المقربية متفرق ومناطق الكالبية٬ بقرية الرفاع مخطط من وجزء ٬

المشروعان)باألحساء سيخدم حيث ذ)21(٬ تنفي خالل من المحافظة في 885حًيا
منزلية  .توصيلة

 
ل الجبي بمحافظة المياه وأنابيب خطوط تمديد من أيًضا انتهت أنها إلى الشركة وأشارت
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د فه ك المل ضاحية سكان والثالث(لخدمة اني والث األول بلغت)الحي ة مالي ة 7بتكلف
افة لمس ة المختلف ا بأقطاره ب األنابي ّدت م ث حي لایر٬ ن د)42(ماليي لتزي تًرا كيلوم

األحياء تلك في المائية بالخدمات التغطية  .نسبة
 

خدماتها٬ منظومة في التوسعي برنامجها وفق تسير التنموية خططها أن الشركة وأكدت
ا٬ ومحافظاته الشرقية ة المنطق دن م تشهده ذي ال المضطرد ي العمران للتوسع ومواكبًة
للسكان المقدمة وخدماتها الحياة بجودة لالرتقاء إستراتيجياتها تنفيذ على تعمل أنها مبينًة

المملكة لرؤية  .2030وفقًا
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بحيرةعنوان وردم التحلية مياه تسرب جدة"إيقاف "نزهة

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد21169العددالكاتب 1تكرار

بحيرة وردم التحلية مياه تسرب جدة"إيقاف  "نزهة
تقرير مع تتجاوب الوطنية المياه  "المدينة"شركة

 
 

منيع ال نواب:تصوير/جدة-سعد  نزار

ر تقري ع م ة الوطني اه المي ركة ش ت ة"تجاوب ناعية"المدين ص ن م زء ج ول تح ول ح
البعوض اثر لتك مصدًرا لتصبح ة تحلي اه مي تسريب بب بس يرة٬ بح ى إل ابقًا س النزهة
رق ف ام وقي الموقع ب اه المي فط وش ردم ب ركة الش ت وقام ور٬ الطي ع وتجم رات والحش
ل قب ن م معالجته جاري بسيط جزء إال يتبقى ولم التسرب٬ بمعالجة والطوارئ الصيانة

التسرب مصدر معالجة خالل من الوطنية المياه  .شركة
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بعنوان»المدينة«وكانت تقريرا نشرت دة"قد ج ة..نزهة التحلي اه بمي نة آس يرة "بح
تاريخ د22في ماج ير األم ق طري اطع تق من القريبة البحيرة رصد بعد وذلك مارس٬

ك المل ار مط ن م ادمين للق ري الكوب وق ف ن م اهدتها مش ن يمك تى وال ار٬ المط بك وش
الجديد الدولي  .عبدالعزيز

 
ودة الموج اه المي أن ابق س ت وق ي ف دة ج ة محافظ ة بأمان ي اإلعالم ز المرك رّح وص
اه المي شركة ع م ار المط ة بلدي يق تنس ى إل ا الفًت ة٬ التحلي اه مي تسريب بسبب الموقع ب

المتابعة وجاري المشكلة مصدر لمعالجة  .الوطنية
 

https://www.al-madina.com/article/723849/ 
 

ز عبدالعزي ك المل ار مط ارج ومخ داخل م ي ف يرة البح ع موق ر لتطوي ة األمان عى وتس
واألمراض والحشرات البعوض وانتشار البصري للتشوه منًعا الجديد  .الدولي

 
بمخطط اء البن ة أنظم ر لتطوي اري االستش ن م ة المقدم ة الدراس ت أوقف ة األمان وكانت

سابقًا-النزهة الصناعية والصحية-المنطقة ة التعليمي اطات للنش تخصيصها م ت والتي
ا منه الصناعية ورش ال ة إزال بعد وتجارية٬ سكنية أخرى استخدامات لتشمل واإلدارية
م عقاراته ي ف التصرف عن األراضي مالك ا حينه ة األمان ت وأوقف وام٬ أع ثالثة قبل

للبناء خاص مخطط ووضع الدراسة انتهاء  .لحين
 

األراضي مالك ن م كاوى الش من العديد لورود نظًرا إنه الوقت ذلك في األمانة وبيَّنت
ة اللجن ى عل الدراسة عرض جرى المحددة٬ األراضي استعماالت يخص فيما بالمنطقة
ي ممثل ور وبحض التركي٬ الح ص دة ج ة محافظ ن أمي ة برئاس ي المحل ط للمخط ا العلي

اريخ بت د انعق ذي وال دي٬ البل س ة22/6/1440المجل كاف ن م ر األم ة لدراس هـ
 .جوانبه

 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/wvotheua2tE 
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لتاريخ الصحفي 26/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جازانعنوان بيئة تناقض تكشف أبقار شحنة

الخبر الخبرالخميس-08/04/2021-26/08/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد7496العددالكاتب 1تكرار

جازان بيئة تناقض تكشف أبقار  شحنة

 

سهل:جازان  عبدهللا

دخول ازان٬ ج ة بمنطق والمياه والزراعة البيئة وزارة فرع محجر منع الذي الوقت في
السفينة4شحنة متن على جازان بميناء عالقة بقيت والتي البرازيلية٬ األبقار من آالف
ة« ي»أمين ف ها نفس ة البيئ ت ناقض ا٬48 به ى وانته عا٬ واس دال ج ارت وأث اعة٬ س

عقدي بمرض إصابتها من األبقار سالمة إلعالن  .المطاف
 

ت شخص تي وال ار٬ األبق حنة ش ول دخ ع بمن ا٬ قراره ن ع ة البيئ وزارة ت وتراجع
د بع إصابتها٬ عدم عن االعالن خالل من وذلك العقدي٬ الجلد التهاب بمرض إصابتها

محايدة علمية بلجنة ومطالبته السفينة٬ مغادرة المستورد  .رفض
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ة وإمكاني ليمة٬ س ار األبق شحنة أن دوا أك الذين المسؤولين٬ باتصاالت المستورد وتفاجأ
األصلي لموطنها الشحنة إعادة على جازان بيئة فرع أصر أن بعد السفينة٬ من تفريغها

 .البرازيل
 

المستورد  نداءات
نشرته ذي ال المفصل التقرير وطن«بعد وزارة»ال رع ف رفض عن أمس٬ ن م أول ٬

تقبالها٬ واس ار٬ األبق شحنة فسح المحجر ومسؤولي ازان٬ بج اه والمي ة والزراع البيئة
عن قيمتها تزيد التي الشحنة أن لایر25رغم  .مليون

 
صعوبات  تذليل

حفيظة إصابتها٬ دم وع ار األبق إصابة ن بي وزارة ال رع لف المتناقضة القرارات أثارت
ق وتطبي المحجر٬ مسؤولي بة بمحاس البوا وط ازان٬ ج ة بمنطق المواشي ار وتج مربي
الصعوبات٬ ذليل وت االحتياجات٬ ة تلبي م منه يفترض أنه مؤكدين النظامية٬ اإلجراءات

االقتصادي اإلنتاج رفع في والمساهمة الوطن٬ خدمة من به يقومون  .لما
 

متناقضة  قرارات
في جازان لبيئة متناقضان  ساعة48قراران

 
البرازيلية25 األبقار شحنة قيمة  مليون
 

المواشي تجار حفيظة تثير المتناقضة  القرارات
 

النظامية اإلجراءات وتطبيق المخالفين بمحاسبة  مطالب
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/hTZsogMBZ1E 
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