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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الكهرباءعنوان في المتجددة الطاقة الستغالل محطة أول يطلق السعودي العهد ولي

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد15473العددالكاتب 1تكرار

في المتجددة الطاقة الستغالل محطة أول يطلق السعودي العهد ولي
 الكهرباء

سلمان بن واألعلى:محمد األمثل المزيج إلى الوصول لخطط نسعى
عليها والحفاظ البيئة لحماية تكلفة واألقل  كفاءة

 

أمس الشمسية بالطاقة الكهرباء إلنتاج سكاكا محطة  افتتاح
 

الزياني):السعودية(سكاكا  مساعد

أول ي وه ية٬ الشمس ة بالطاق اء الكهرب اج إلنت كاكا س ة محط س أم عودية الس ت أطلق
ا فيه د تؤك خطوة ي ف الشمسية٬ الطاقة عبر المتجددة بالطاقة الكهرباء إنتاج مشروعات

ي٬ المحل وى المحت م ودع تدامة المس ة التنمي ز وتعزي المتجددة دائل الب و نح ا اذهابه كم
مبادرات مع الخضراء«تتسق وقت»السعودية ي ف ي٬ واإلقليم ي المحل الصعيد ى عل

وتقنياتها والمتجددة التقليدية للطاقة عالمياً مركزاً تصبح ألن البالد توجه  .تدعم
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وزراء ال س مجل س رئي ب نائ د العه ي ول ز العزي د عب ن ب سلمان بن محمد األمير وقال
قطاع ن وتمكي اء الكهرب اج إلنت ة الطاق زيج م لشؤون ا العلي ة اللجن رئيس الدفاع وزير
ية الشمس ة الطاق ن م اء الكهرب اج إلنت سكاكا محطة مشروع افتتاح إن المتجددة٬ الطاقة

لـ ة الطاق راء ش ات اتفاقي ع ادم7وتوقي خ ات لتوجيه ذاً تنفي ان يأتي دة٬ جدي روعات مش
السعودية٬ اقتصاد ة تنمي ى عل ل بالعم ز العزي د عب بن سلمان الملك الشريفين الحرمين

المتجددة»2030رؤية«وفق الطاقة قطاع في مبادرات من تحتها يندرج وما ٬. 
 

د العه ي ول ال ق ه٬ ل ة كلم ي ن«:وف ع الن اإلع ية الماض ابيع األس الل خ م ت د ق ه إن
الخضراء( السعودية األخضر(و)مبادرة األوسط الشرق بصفتنا)مبادرة ا أنن بيّن ما ٬

ر تغي مكافحة عجلة دفع في المسؤولية من نصيبنا تماماً ندرك للنفط٬ رائداً عالمياً منتجاً
دور ال ذا ه سنواصل ة٬ الطاق أسواق تقرار اس ي ف ادي الري دورنا ل تمراراً واس المناخ٬

المتجددة الطاقة مجال في الريادة  .»لتحقيق
 

قطاعات«:وأضاف ع جمي ي ف رواداً ون نك أن على عزمنا عن تعبر المناسبة هذه إن
ث حي تهالكها؛ واس ا إنتاجه اءة كف ز وتعزي ا٬ منه ل األمث المزيج لتحقيق وسعينا الطاقة٬
ية٬ الشمس ة الطاق ن م الكهرباء إلنتاج سكاكا محطة مشروع وتشغيل إطالق اليوم نشهد

المملكة في المتجددة الطاقة الستغالل خطواتنا أولى تمثل العاجل...التي ب القري ي وف
الرياح طاقة من الكهرباء إلنتاج الجندل دومة محطة مشروع إنشاء  .»سيكتمل

 
العهد ولي لـ«:وتابع اتفاقيات توقيع اليوم اء7نشهد الكهرب اج إلنت دة جدي مشروعات

ذه له ة اإلنتاجي ة الطاق وستصل ة٬ المملك ن م ة مختلف اطق من ي ف ية٬ الشمس ة الطاق من
من ثر أك ى إل دل٬ الجن ة ودوم سكاكا مشروعي ى إل باإلضافة 3600المشروعات٬

ن م ثر ألك ة الكهربائي ة الطاق توفر س ا أنه ا كم اواط٬ كنية600٬ميغ س دة وح ف أل
من أكثر الحراري7وستخفض لالحتباس المسببة االنبعاثات من طن  .»ماليين

 
تكلفة«:وزاد أقل تسجيل في تمثلت جديدة٬ قياسية أرقاماً المشروعات هذه بعض حقق

راء ش ة تكلف ت بلغ ث حي الم؛ الع ي ف ية الشمس ة الطاق ن م ة المنتج اء الكهرب راء لش
الشعيبة مشروع من ذه1.04الكهرباء ه تتبع وس اعة٬ س وواط كيل ل لك أميركي سنت

ي ف ا عنه نعلن س الم٬ الع اء أنح ي ف المتجددة٬ ة للطاق رى أخ روعات مش روعات المش
 .»حينها
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ة الطاق روعات مش ن م ا وغيره روعات٬ المش ذه ه أن لمان س ن ب د محم ير األم د وأك
الخطط ي ف ة جوهري عناصر ل تمث الد٬ الب اء أنح ي ف إنشاؤها يجري تي ال المتجددة٬
أن تهدف تس ا أنه مضيفاً اء٬ الكهرب اج إلنت ل األمث ة الطاق زيج م ى إل للوصول ة الرامي

و نح زيج الم ذا ه ي ف ددة المتج ة الطاق ومصادر از الغ ن م ل ك حصة ي50تصبح ف
ام ع ول بحل ون2030المائة ملي ارب يق ا م محل ددة المتج ة والطاق از الغ يحل وأن ٬

اء الكهرب إنتاج في تُستهلك يوميا٬ً السائل الوقود من مكافئ بترول اهبرميل المي ة وتحلي
األخرى٬ القطاعات اءة٬وفي كف ى واألعل ل٬ األمث زيج الم ى إل ة٬للوصول تكلف ل واألق

عليها والحفاظ البيئة حماية في إسهاماً  .واألكثر
 

العهد ولي كلمة ن«:ووفق توطي ى إل ة الرامي السعودية ود جه المشروعات هذه تجسد
اج إنت ات مكون صناعة ن وتمكي ه٬ في ي المحل وى المحت وتعزيز المتجددة٬ الطاقة قطاع
ة المقبل رة العش األعوام خالل ة المملك لتصبح ا٬ً محلي اح الري ة وطاق ية الشمس ة الطاق

وتقنياتها والمتجددة التقليدية للطاقة عالمياً  .»مركزاً
 

القول ب تصريحه٬ العهد ولي ادرتي«:واختتم مب الخضراء(إن عودية الشرق(و)الس
ر األخض ط ا٬)األوس انطالقته هد نش تي ال روعات المش ى إل افة باإلض زاًء٬ أج ل تمث

ي الت ود للجه تكماالً واس تركة٬ المش ة الدولي القضايا اه تج ادي الري ا دورن ن م ة جوهري
المجموعة ني تب ا عنه ج نت والتي العشرين٬ مجموعة رئاستها فترة خالل المملكة بذلتها
اث انبع وازن ت تعادة اس ريع تس ي ف هم يس ذي ال ون٬ للكرب دائري ال اد االقتص وم لمفه

راري الح اس لالحتب ببة المس ازات تطردًا»الغ مس روعات«:٬ المش ذه ه إن ف ذا٬ هك
ي ف ا به ع نتمت تي ال المكانة إلى تضاف أنها كما المتجددة٬ الطاقة مجال في سجلنا تعزز

عام بشكل الطاقة  .»مجال
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخضراءعنوان التنمية

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

مفتيالكاتب الرصد19949العددمحمد 1تكرار

الخضراء  التنمية

 
 
 

مفتي حسن  محمد

مبادرة ويثمن سيهتم من أكثر الخضراء«لعل ي»السعودية ف ياحة الس قصدوا ن م هم
ل ك ن م الخضرة وتكسوها ممطر ارد ب اخ بمن تتميز التي األوروبية٬ الدول من الكثير
ة خالب ة بطبيع ع تتمت ة والمناخي ة الجغرافي ا طبيعته م بحك ة األوروبي دول فال ان٬ مك
ن م المتجدد األخضر ا غطائه ى عل اظ الحف ن م يراً كث اني تع ال لذلك وكنتيجة ساحرة٬
دة عدي اطق وبمن تراليا وأس يا آس قارة في الدول من العديد ذلك في وتشاركها ذاته٬ تلقاء

أخاذة بطبيعة تتمتع والتي العالم من  .أخرى
 

من ق تنطل ؤرة لب الم الع تحول ي ف اهمت س دول ال ن م د العدي ي ف الصناعة ة كثاف لعل
اكل مش ور ظه ى إل وأدت كالها وأش ورها ص ة بكاف ارة الض ات االنبعاث ع جمي ا خالله
ع الجمي دى ل اً عارم اً قلق ير تث راً مؤخ دأت ب تي ال المشاكل وهي بالمناخ٬ خاصة عالمية
ة مهم ة مناخي كلة مش ور ظه ى إل أدت ا كونه ة٬ البيئي بالقضايا ن المهتمي ير غ من حتى
ة الفرعي كالت المش ن م ير الكث ا عنه ج نت تي ال راري٬ الح اس االحتب اهرة بظ ق تتعل
ي قطب من الجليد وذوبان الحرارة درجة الرتفاع نتيجة البحر منسوب كارتفاع الخطيرة

األرضية  .الكرة
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخضراءعنوان المستقبل..السعودية مبادرة

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

عسيالنالكاتب الرصد23461العددغسان 1تكرار

الخضراء المستقبل..السعودية  مبادرة

 
 

 

عسيالن.د محمد بن  غسان

ال تي ال ا حاليًّ ة القاحل الجرداء الصحراء العربية 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
 

لمان س بن محمد األمير الملكي السمو صاحب العهد ولي سيدي إطالق حفظه–ويأتي
الخضراء“لمبادرة–هللا عودية ى”الس إل رب الع رة جزي د ُيعي ًدا رائ روًعا مش ون ليك

ة زراع خالل من المزدهر األخضر عهدها د10سابق بالتأكي ذا وه شجرة٬ ارات ملي
تتسع دما عن ه أن شك فال كلها٬ العربية الجزيرة ومناخ بيئة على إيجابي أثر له سيكون
ا فيه الحرارة درجات فإن ما منطقةٍ في الخضراء الرقعة وتزداد النباتي الغطاء مساحة
دالت مع ض وخف رارة٬ الح ات درج ض خف ي ف هم يُس ك ذل إن إذ ير٬ كب كل بش دل تعت
ة بيئ أن ب ري وال األفضل٬ نحو ة البيئي ة المنظوم ير تغي ي ف هللا بإذن ويساعد التلوث٬

القاحلة الصحراوية كالبيئة ليست األشجار كثيف  !!المكان
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ة زراع إن ون المتخصص ول ة10ويق العربي ة المملك ي أراض ي ف جرة ش ارات ملي
نحو ل تأهي ادة إع يعادل ذا40السعودية وه دهورة٬ المت األراضي ن م ار هكت ون ملي

نحو ى إل باألشجار اة المغط احة المس ع رف عبر المملكة٬ في النباتي الغطاء زيادة يعني
ل12 بك خضراء ورة ث د ُيع الضخم ئي البي از اإلنج ذا وه اآلن٬ ه علي هي ا مم ضعفًا

ل ب وحسب ة المملك توى مس ى عل ط فق س لي ة البيئي القضايا دم تخ سوف الكلمة٬ معنى
اخ من ة حماي في أثره له يكون سوف بالقطع وهذا والعالم٬ العربية المنطقة مستوى على
ات والنبات األشجار ألن ك وذل راري؛ الح اس االحتب اهرة ظ ومكافحة األرض٬ ب كوك
وث التل يمات جس من واء اله ي تُنق ا كم ي٬ طبيع بشكل ا به ط المحي واء اله د بتبري تقوم
ة عملي ي ف لألشجار ة البيئي ة األهمي ة العلمي ات الدراس د وتؤك ة٬ الدقيق الميكروسكوبية
ًة مقارن ة كلف ل وأق أفضل بشكل وتبريده وترطيبه الملوثات٬ من وتنقيته الهواء تنظيف

الكبرى المدن في األخرى الهواء تبريد  .بوسائل
البعض اءل يتس د من:وق ل الهائ دد الع ذا ه ة لزراع ة الالزم اه المي أمين ت يتم س ف كي

يكشف ه لكن شك٬ وال جيد سؤال وهذا مائيًّا؟ فقير صحراوي بلد ونحن السيما األشجار
درك ي و فه د٬ العه ي ول سيدي سمو شخصية في التحدي جانب هللا–عن أن–حفظه

ديات التح عن فضال الماء٬ من قليلة غير كميات إلى تحتاج الخضراء السعودية مبادرة
ديات التح ذه ه ن وم ة٬ قاحل حراوية ص ة بيئ ع م يما الس رى األخ تية واللوجس ة التقني
ة مقاوم ى عل ادرة الق ة٬ المملك مناخ مع المتكيفة األشجار من خاصة نوعية إلى الحاجة
د وق اء٬ الم ن م ة قليل ات بكمي روى تُ تي وال ة٬ العالي الحرارة درجات وتتحمل الجفاف٬
ذ لتنفي ة الالزم اه المي أمين ت يتم وس التحديات٬ ذه ه ى عل ب للتغل ُعدتها ة المملك أعدت

ا بينه ن م ادر٬ مص دة ع ن م ادرة اه:المب والمي الة٬ المح ر البح اه ومي ار٬ األمط اه مي
الصناعي االستمطار تقنية من سيُستفاد كما  .المعالَجة٬

 
رأي وكاتب  أكاديمي

GhassanOsailan@ 
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سلمانعنوان بن محمد توجيهات بأبها25زراعة..وفق جاكراندا شجرة ألف

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

سلمان بن محمد توجيهات شجرة25زراعة..وفق ألف
بأبها  جاكراندا

 

عسيري  أبها-حسن

شعار ت حمل تي ال لمان٬ س ن ب محمد األمير العهد ولي سمو مبادرة مع ادرة“تزامًنا مب
الخضراء زراعة”السعودية عسير منطقة أمانة نفذت ي٬25 ف دا جاكران شجرة ف أل

 .المدينة

العالم أشجار أجمل من  :الجاكراندا
ن وميادي ات وطرق وشوارع حدائق في العطرة ورائحتها بجمالها األشجار هذه وتضيف
البنفسجية ور الزه ذات العالم أشجار أجمل من تعد كما الناظرين٬ يسر جمالًيا بُعًدا أبها
ُتشكل ا أنه ى إل إضافًة وجذاب٬ فريد مظهر في مجتمعة حمائم شكل تتخذ التي الزاهية
األشجار٬ ذه ه لمثل المناسب مناخها واعتدال المدينة في الطبيعة جمال على زاهًيا طيفًا

المكان أرجاء بشذاها تفوح وأرجوانية بنفسجية أزهاًرا الكثيفة أغصانها تكتسي  .إذ
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أبها لمدينة مميزة  :هوية
عسير ة منطق ة أمان إن دي الحمي د ولي الدكتور عسير منطقة أمين قال ذلك٬ ضوء وفي

يُقارب ما للجاكراندا25زرعت شجرة لمدينةألف زاهًيا وطيًفا مميزًة هويًة شكل مما
ار اإلزه ي ف تمر وتس اًال٬ وجم ًوا ونم ظالًال ثر واألك جار األش أفضل ن م دةٍ لواح ا أبه

إلى تصل المطر8لفترة نزول بعد تنتشر مميزة عطرية رائحة وتعطي  .أسابيع
 

ة المنطق ة أمان زرعت فقد بالتشجير الخاصة العهد ولي سمو بمبادرات وعمًال أنه وأفاد
ا ولونه دا الجاكران شجرة أن ى إل ا الفًت ة٬ بالمدين ع مواق دة ع ي ف مية موس وردة ون ملي
فصل ة وبداي ع الربي فصلي خالل دائقها وح ة المدين شوارع تزين س الزاهي البنفسجي

 .الصيف
 

والزهور األشجار  زراعة

ا خطته ى عل اًء وبن العهد ولي سمو رؤية وفق تعمل المنطقة أمانة أن الحميدي وأضاف
الغطاء ع وتنوي ز تعزي دف به ة؛ المنطق في والزهور األشجار بزراعة المتعلقة السنوية
ة للمدين اًال وجم اتي النب اء الغط ى عل ًزا تعزي جرة ش ة زراع كل تش ث حي اتي٬ النب
جار أش أن ًحا موض ة٬ للمنطق ياحي س ذب ج ل وعام جين لألكس دًرا ومص وارعها وش
ة دائم ة المحلي ة البيئ ع م ق يتواف ا بم ارة مخت ت كان ا زراعته ت تم تي ال دا الجاكران
ى عل خطورة تشكل وال اه المي ن م قليلة كميات سوى تحتاج ال أنها خصوًصا الخضرة

التحتية  .البنية
 

العهد ولي  :توجيه
العهد ولي سمو أن بالذكر٬ هللا-الجدير زراعي-حفظه ود ك بوضع امين ع ل قب ه وج

ع جمي ى عل تدامة المس ة للتنمي مشاريع عدة ضمن وذلك أبها٬ بمدينة الجاكراندا ألشجار
 .األصعدة
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مشعلعنوان بن فيصل األمير وبيئياً:سمو تاريخياً عمقاً وتمتلك إستراتيجية أهمية ذات تعد الملكية عبدهللا بن تركي اإلمام محمية

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

مشعل بن فيصل األمير عبدهللا:سمو بن تركي اإلمام محمية
وبيئياً تاريخياً عمقاً وتمتلك إستراتيجية أهمية ذات تعد  الملكية

 

 واس-بريدة
ز عبدالعزي ن ب سعود ن ب مشعل ن ب فيصل دكتور ال ير األم ي الملك السمو صاحب أكد
ة أهمي ذات د تع ة بالمنطق ة الملكي دهللا عب بن تركي اإلمام محمية أن القصيم منطقة أمير
ا تميزه وخصائص مزايا من به تتمتع لما نظراً وبيئياً تاريخياً عمقاً وتمتلك إستراتيجية
دة ع خالل من مكوناتها على للحفاظ منظماً نهجاً لها سيكون أنه إلى مشيراً غيرها٬ عن

جاذبة سياحية وجهة لتكون وتطويرها البيئة حماية تشمل  .مسارات
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دهللا عب ن ب ي ترك ام اإلم ة محمي ر تطوي لمناقشة اً اجتماع سموه ترؤس خالل ذلك جاء
ى عل والمشرف وزان٬ ال دالرحمن عب الدكتور اإلمارة وكيل بحضور بالمنطقة٬ الملكية
رع ف دير وم الصوينع٬ سلمان المهندس والزارعة والمياه البيئة بوزارة الشمالي القطاع
س مجل ن وأمي ٬ ي الرجيع دالعزيز عب دس المهن بالقصيم والزراعة والمياه البيئة وزارة

الرمضي عسم  .المنطقة

المقترحة إلستراتيجية تقديماً شمل الذي المحمية٬ حول مرئي عرٍض على سموه واطلع
ة أهمي ى إل افة باإلض ٬ ا له ي والمحل ئي البي ور والمنظ ٬ ة للمحمي الة والرس ة والرؤي
ة محمي داف أه اع االجتم استعرض ا كم ٬ ئي البي ياحي الس ب الجان ز تعزي في المحمية

ة المملك ة رؤي ن م اً انطالق دهللا عب بن تركي ى2030اإلمام عل المحافظة خالل ن م
لتحسينها المبذولة الجهود وتعزيز  .البيئة
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الطائفيعنوان الورد مصنع تدشن السعودية الطائف"روزيار"أرامكو

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

الطائفي الورد مصنع تدشن السعودية  الطائف"روزيار"أرامكو

 

 واس-الطائف
الطائفي الورد مصنع أمس السعودية أرامكو وهو"روزيار"دشنت الطائف٬ بمحافظة

الصناعات دعم ب نى تع تي ال ة االجتماعي للمسؤولية السعودية و أرامك مشروعات أحد
ع لبي ا مهًم ًذا منف د يُع ذي ال ي٬ اإللكترون ع الموق تدشين تم كما المرأة٬ وتمكين الصغيرة

المصنع طريق عن إنتاجها يتم والتي روزيار٬  .منتجات

م النعي ل نبي السعودية أرامكو لشؤون الرئيس نائب ا:"وقال تاريخه بر وع الشركة إن
من ألكثر وم80الممتد تق مشتركة٬ مسؤولية الشامل بمفهومها التنمية بأن تؤمن عاًما٬

المواطنة قيم تجسيد في بارًزا دورها ومازال كان حيث فئاته٬ بكل المجتمع تكاتف على
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ى عل اة الملق للمسؤولية منها واستشعاًرا اليوم٬ وحتى نشأتها منذ االجتماعية والمسؤولية
ج والبرام والمشروعات المبادرات من سلسلة عبر به والنهوض المجتمع لخدمة عاتقها
ث بحي دود٬ المح دخل ال حاب أص ن م تهدفة المس ات الفئ دعم ل ذها تنف تي ال ة المجتمعي

وعائالتهم أنفسهم لدعم فرًصا وتمنحهم المبادرات هذه خالل من  ".تؤهلهم

 
ي ف ة الطبيعي ات المقوم ن م تفادة االس ى عل تعمل السعودية أرامكو أن إلى النعيم وأشار
اتهم٬ ومجتمع راد األف اة حي على وملموس إيجابي تأثير إلحداث المختلفة المملكة مناطق
ا تقدمه تي ال ة المجتمعي ادرات المب لة لسلس دادًا امت أتي ي نع المص ذا ه ين تدش أن ا مبيًن
بيل س على المبادرات٬ هذه ومن األساس٬ قيمها كإحدى المواطنة مفهوم لتعزيز الشركة
م ودع الباحة٬ ة منطق ي ف النحل ة وتربي جازان٬ منطقة في البن زراعة مبادرة المثال٬
ة المنطق ي ف ز والتطري ة للخياط ان قيط ز ومرك ش٬ وبي ع ينب ة منطق ي ف يادين الص

 .الشرقية
 

أن دي٬ الغام د فه السعودية و أرامك ي ف ة بالوكال ة المواطن م قس دير م أوضح جهته من
ن م د ويُع ديل الب السوق ة بمثاب و فه ي٬ اإللكترون متجره عبر للمعمل انطالقة أول هذه
يهدف عودية س ٍد بأي ق أنطل ذي ال ائي النس المشروع ذا ه أن ا كم ويق٬ التس وات قن م أه
ة الوطني داف األه ق وف ة االجتماعي ؤولياتها ومس ع المجتم ي ف رأة الم دور ن لتمكي
ة والقيادي اإلنتاجية مهاراتها وتطوير الصناعي المجال في تمكينها وباألخص الطموحة٬

واحد آن  .في
 

والتشغيل والصيانة دريب والت اء اإلنش ات لعملي الزم ال دعم ال دمت ق الشركة أن ذكر ي
إلى يصل ما ليُنتج روزيار بالجسم100لمصنع العناية منتجات من سنوًيا٬ وحدة ألف

ف وتوظي دريب ت م ويت ة٬ العالمي اييس والمق المواصفات ع م يتماشى ا وبم سعودية بإيٍد
ي المحل ائفي الط الورد زيت باستخدام بالجسم للعناية منتجات لتطوير السعوديات النساء
تدام٬ مس اري تج ام نظ اء إلنش ة المملك ي ف والمواهب ة الطبيعي وارد الم لدعم توّجٍه في
ج ويُنت المحلي المجتمع نمو فرص وتعزيز والتقاليد الثقافة على المحافظة إلى باإلضافة

ي ه منتجات تة س روزيار غسول(مصنع دين٬ للي ريم ك م٬ للجس ريم ك م٬ للجس لوشن
للجسم معطر استحمام٬ جل  ).لليدين٬

 
ي التال رابط ال ارة زي ائفي الط ورد ال مصنع حول المعلومات من المزيد على ولالطالع

www.roseyar.com. 
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البريعنوان األضارع منتزه من الثانية المرحلة يدشن الجندل دومة محافظ

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

األضارع منتزه من الثانية المرحلة يدشن الجندل دومة محافظ
 البري

 

متابعات-التحرير
رع ف ام ع دير م وبحضور اط التمي طالل دكتور ال دل الجن ة دوم محافظة افظ مح دشن
ة المرحل ؛ ري األحم هللا د عب دس المهن الجوف ة بمنطق ة والزراع والمياه البيئة وزارة

مبادرة ضمن البري األضارع منتزه زراعة من خضراء"الثانية واحة والتي"الجوف
الخضراء السعودية هللا حفظه العهد ولي سمو لمبادرة امتداًدا  .تأتي

 
من أكثر بزراعة الثانية المرحلة بتنفيذ األضارع سدر فريق قام د800فقد بع ؛ تلة ش

ة بزراع ابقًا س ى األول ة المحل اح ر1500نج أكث ة بزراع ق الفري ام ق ا كم ٬ تلة ش
منها4500من ؛ المركز داخل اق1500شتلة االتف مّ وت د العي بمصلى تحيط شتلة

بمسمى تسميتها السدر"على و"غابة مسمى٬500 تحت تلة السدر"ش ارع و"ش ٬
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المركز2500 داخل الفرعية والشوارع العامة والحدائق الميادين  .في
 

ي ف ر األم والة ات لتوجيه ًذا تنفي أتي ي تزه المن هذا تنفيذ من الهدف بأن الفريق وأكّد هذا
يع وتوس ة الجمالي المناظر خلق في األشجار زراعة خالل من سيحقق والذي الشأن هذا
ر تغي ة ومكافح الحراري واالنبعاث التلوث نسبة تخفيف في يسام والذي النباتي الغطاء

عام بشكِل  .المناخ
 

م بتكري ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف عام مدير قام التدشين نهاية وفي
م وعمله يزة المم ودهم جه ى عل م له ديره وتق شكره وتقديم باألضارع سدر رابطة فريق
ه وتطبيق األضارع تزه من رة بفك للخروج م والتنظي ذ والتنفي التخطيط خالل من الحثيث

الواقع أرض  .على
 

ين التدش در:حضر بن دس المهن ف المكل ديات البل ؤون لش وف الج ة منطق ن أمي ل وكي
تاذ األس رم عج و أب ة بلدي س رئي ٬ نزي ارعالع األض ز مرك س رئي ٬ مري الش الح ش

رابطة س رئي ٬ الشمري در ب تاذ األس عجرم و أب ز مرك س ٬رئي الحنيني عواد األستاذ
رق الف قادة من وعدٌد الرويلي حسين األستاذ ونائبه المريح هللا عبد األستاذ المكلف سدر

بالبيئة والمهتمين المواطنين من وجمٌع ٬  .بالرابطة
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األعالف150عنوان وارتفاع رمضان لقدوم المواشي بأسعار زيادة رياال

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21170العددالكاتب 1تكرار

وارتفاع150 رمضان لقدوم المواشي بأسعار زيادة رياال
 األعالف

 
 
 

الناشري  جدة-حسن

ن بي ا م المواشي أسعار في ملحوظ ارتفاع عن متعاملون ى50كشف اًال150إل ري
راء٬ الحم وم اللح تهالك اس ادة وزي رمضان شهر دخول اقتراب نتيجة الواحد٬ للرأس

ع بواق واألعالف الشعير أسعار الـ%50وارتفاع ع6خالل وارتف يرة٬ األخ شهور
ر»الحري«سعر عم ن ى3م ن4إل م ى600شهور إل ا750٬لایر حالًي اًال ري

عر س تراوح ي ا ري«فيم ن»الح ى5م ن7إل م هور ى800ش لایر1100٬إل
ا حالًي ر العم ط متوس واكني الس تورد المس جل ل600وس أص ن م اًال450لایر ري

ار األبق أسعار تراوح ت ا فيم ابقًا٬ ول«س ن»العج ن5م بي ف ونص نة س ى إل هور ش
ثرة4800إلى3500 ك نتيجة ي طبيع ر أم عار األس اع ارتف أن إلى وأشاروا لایر٬

وتحقيق ائرهم خس ويض لتع للمربين ذهبي موسم أنه مؤكدين الحالية٬ الفترة في الطلب
امي الي محمد وقال جيدة٬ تثمر(أرباح ي):مس ف دة متزاي ة حرك شهد الي الح بوع األس

واع أن ازت وح ة٬ المحلي ي للمواش راء والش ع ري«البي اعز٬»الح والم أن الض ن م
ة عالي ودة ج ذي م ولح يز مم اج إنت ن م ه ب يز تتم ا لم وقين٬ المتس ن م ير الكث ات رغب
وأرجع سعره٬ اض النخف ير كب بشكل المطاعم أصحاب يفضله الذي المستورد بخالف

ة زن الشعير س كي سعر اع ارتف ى إل األسعار ن50زيادة م ج ى42كل ال اًال 53ري
ن م يم والبرس اًال٬ ى13ري إل اًال ة27ري األدوي اليف تك اع الرتف افة إض اًال٬ ري
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 .وملحقاتها
 

عسيري علي ترة٬:»مستثمر«وقال الف ذه ه خالل أسعاره تحسنت المواشي سوق إن
ا٬ كورون جائحة بسبب األنشطة ة كاف فيه أغلقت والتي الماضي رمضان بداية بخالف

وتراجع٬ ود رك ي ف تسبب ًرامما مؤخ ت أطلق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت وكان
تدامة٬ المس ة الزراعي الريفية التنمية برامج أحد وهو الماشية مربي صغار دعم برنامج

المملكة رؤية تطلعات مع ليتوافق الزراعية اإلعانات برنامج مظلة كما2030تحت ٬
من أكثر صرف الماضي الشهر خالل حسابات123أعلنت في وإيداعها لایر٬ مليون
من أكثر الدعم إجمالي بلغ فيما لایر1.7المستفيدين  .مليار
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المستديرةعنوان المائدة والمناخ:مؤتمر البيئة لحماية التوعية في فعالة وسيلة االتصال قنوات

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19949العددالكاتب 1تكرار

لمستقبل:أوبنهايم رؤية لتقديم المملكة مع للعمل شجعنا الخضراء السعودية مبادرة
اخضراراً  أكثر

المستديرة المائدة التوعية:مؤتمر في فعالة وسيلة االتصال قنوات
والمناخ البيئة  لحماية

 

االفتراضي المؤتمر خالل  المشاركون

 )جدة(»عكاظ«

اض٬ الري دى ل اني البريط السفير ب نائ د ايم«أك أوبنه ارد صاحب»ريتش الن إع أن
نا حماس من زاد الخضراء السعودية مبادرة إطالق عن مؤخراً العهد ولي الملكي السمو

اخضراًرا أكثر لمستقبل رؤية لتقديم المملكة مع  .للعمل
 

س أم ة الثالث تديرة المس دة للمائ ي االفتراض ر المؤتم ه افتتاح الل خ ايم أوبنه اف وأض
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قائالً ا«:األربعاء جميًع ا علين ر تؤث ة حقيق مشكلة المناخ اء.تغير بن ى إل ة بحاج نحن
ار اآلث ن م د للح رورية الض راءات اإلج اذ اتخ ى عل ا مًع ل والعم ة القض ذه به ي الوع
من الحديثة٬ التقنيات واستخدام الكربون انبعاثات تقليل طريق عن المناخ لتغير الضارة

المناخ لتغير المتحدة األمم مؤتمر استضافة إلى المتحدة المملكة تطلع COP26خالل
العام  .»هذا

 
افته استض ذي ال ت اإلنترن بر ع د عق ذي ال تديرة المس دة المائ ي ف دثون المتح شدد ا كم

عودية الس ة والزراع اه والمي ة البيئ ي)MEWA(وزارة ف ة البريطاني فارة والس
امل ش تواصل ج نه ى إل ة الحاج ى عل اظ٬ عك صحيفة من إعالمية وبرعاية الرياض٬
ة العربي ة المملك ي ف اخ المن ير تغ ايا قض ي ف ع المجتم ات فئ ع جمي راك إلش وع ومتن

اخ٬.السعودية المن بقضايا ع المجتم ة توعي ي ف السعودي اإلعالم ه يلعب ذي ال دور وال
ى تلق تي ال ة البيئي الموضوعات ذلك وك الوعي٬ زيادة في تساهم أن للمرأة يمكن وكيف

السكان بين استجابة  .أفضل
 

رز أب ه جانب ن ري«وم الطري ليمان س ن ب دالرحمن ي٬»عب السياس ل والمحل ب الكات ٬
ي الت والموضوعات ة٬ المناخي ة التوعي ي ف اإلعالم دور عن عكاظ٬ صحيفة عن ممثالً

ال وق عودي الس ع المجتم دى ل الوعي ث حي ن م استجابة ل أفض ني ام«:تب ع ان ك د لق
ا2020 به ام االهتم ادة وزي اخ المن ير تغ قضايا ورة خط إدراك ى إل أدت ل تأم ترة ف

الخضراء السعودية ادرة مب أهمية تأتي هنا ومن جماعية٬ مسؤولية البيئة على فالحفاظ
العهد ولي الملكي السمو صاحب أطلقها ي.التي البيئ اإلعالم ى عل يز الترك يجب لذلك

ى عل يجب ا كم الخطيرة٬ القضايا ذه به اعي الجم الوعي ادة قي مسؤولية يتحمل ذي ال
يتناسب بصري محتوى استخدام خالل من الحديثة التطورات مواكبة أيضاً اإلعالميين

الحالية األجيال  .»مع
 

وزارة ار ومستش المشارك ة البيئ م عل تاذ أس ي البريك ليمان س ن ب دهللا عب الدكتور وقدم
ة لحمل ة حال ة دراس ة٬ والزراع والمياه خضراء«البيئة ا ن»لنجعله يمك ف كي وضح

ال وق الجمهور لدى المناخي العمل تحفيز الحكومية االتصال "لحمالت ة: حمل ت انطلق
اريخ بت ة والزراع اه والمي ة البيئ وزير معالي قبل من خضراء /2020/10لنجعلها

والقطاعات10 وزارة ال روع ف اركة بمش ك وذل شجرة ن ماليي رة عش زراعة دف به
ة البيئي ايا بالقض لة الص ذات ات والجمعي ث الثال اع والقط ة واألهلي ة ت.الحكومي حظي

ة الحمل ن م األول الموسم م واختت المشاركة٬ القطاعات بحجم انعكس عال بتأييد الحملة
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من أكثر بزراعة الخريف فصل محلية6في شجرة  .ماليين
 

في اإلعالم وسائل دور عقران آل فهد الدكتور السعودية األنباء وكالة رئيس ناقش بينما
وقال البيئة بقضايا توعوية رسائل ق«:تقديم يتعل ا م في وضروري كبير دور لإلعالم

دور ال يرة األخ ود العق خالل رز ب ث حي والمجتمعات٬ األفراد لدى البيئي الوعي بتنمية
ة البيئ ى عل الحفاظ بضرورة التوعوي الجانب في كبيرة تأثير قوة من له وما اإلعالمي
رع ف ر ظه لذلك ونتيجة الطبيعية٬ الموارد على يحافظ حياة أسلوب انتهاج على والحث
الضوء ليط لتس البيئة٬ القضايا خدمة بهدف البيئي اإلعالم وهو اإلعالم٬ من متخصص

بأخطارها والتوعية وآثارها البيئية المشكالت  .»على
 

البيئة جمعية إدارة مجلس ورئيس مؤسس راس أبو محمد ماجدة الدكتورة أوضحت كما
وقالت)SENS(السعودية المناخية التغيرات مواجهة في المرأة لوك«:دور س د يع

التقني التقدم من ينتج ال البيئي فالتلوث والمناخ البيئة مشكالت من أساسًيا جزًءا األفراد
ة البيئ حماية متطلبات تراعي ال التي اإلنسانية األنشطة من وإنما فحسب .والتكنولوجي
والقصور ة البيئ اه تج لوك الس اط بأنم الصلة وثيقة مشكلة هي البيئي التلوث مشكلة إن

بها والوعي البيئة قضايا إدراك مشكلة.في من للحد السكاني بالبعد االهتمام يجب لذلك
رأة الم تعي فعندما المشكلة هذه حل في مهم دور من لها لما المرأة وخاصة المناخ تغير

البيئة على كبير تأثير لذلك سيكون األسرة تستخدمها التي الموارد  .»أهمية
 

تقبل مس عن فتحدثت وز ني عرب صحيفة ر تحري س رئي اعد مس نقلي٬ أسامه نور أما
ة المملك ت تحول وكيف ة٬ القادم ال األجي ى عل ا وتأثيره الخضراء عودية الس ادرة المب
ر تغي اه تج اً وعي أكثر وأصبحت االستدامة إلى النفط إنتاج في الرائدة السعودية العربية

ت وقال ة مختلف مشاريع خالل من والبيئة ط٬«:المناخ للنف ًدا رائ ا عالمًي منتًجا بصفتها
اخ المن تغير مكافحة في طموحاتها تعزيز على السعودية العربية المملكة ت.تعمل قوبل

ر األمي د العه ي ول ي الملك السمو صاحب عنها أعلن التي السعودية الخضراء المبادرة
ع الجمي ن م اس وحم ار ح ب بترحي سلمان بن راقًا.محمد إش ثر أك تقبل مس ى إل ع نتطل

اخضراًرا  .»وأكثر
 

اء لبن االتصال وات قن ة فعالي ى إل اآلن٬ جدة مؤسس القاسم سعد أشار السياق نفس وفي
ائالً ق السعودي ع المجتم ي ف اخ بالمن ة«:الوعي أهمي اعي االجتم التواصل ائل لوس إن

السعودية العربية المملكة في فيوجد المناخ٬ بقضايا الوعي زيادة في ون27كبيرة ملي
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وسائل ى إل رد للف دخول معدل يقدر كما االجتماعي التواصل وسائل على نشط مستخدم
بـ االجتماعي من260التواصل ثر أك ى إل باإلضافة يومًيا ترك26دقيقة مش ون ملي

وحدها يوتيوب منصة ن.على اإلعالميي ى عل رض تف اإلحصاءات ذه ه ل ك أن مضيفاً
ال فع كل بش ع المجتم ع م ل للتواص دة جدي ات توجه اذ اتخ رورة الم.ض األف أن ا كم

ع المجتم ي ف البيئي الوعي بناء في األساس حجر هي التقليدية اإلعالم ووسائل الوثائقية
أذهان في راسًخا يبقى الذي المرجع  .»ألنها

 
ة حمل ن م كجزء أتي ي ة الثالث المستديرة المائدة مؤتمر أن ا#يذكر ا_ألجل_مع كوكبن

ر تغي حول الوعي اء بن ى إل دف ته تي وال اض الري في البريطانية السفارة أطلقتها التي
األطراف ر مؤتم بق تس تي ال ترة الف ي ف ل للعم ة الملح ة والحاج ر(26المناخ المؤتم

اخ المن ير تغ أن بش ة اإلطاري دة المتح م األم ة اتفاقي ي ف لألطراف والعشرون )السادس
بر نوفم الل خ يعقد س ذي ة2021وال مدين ي كو«ف م»جالس العال ادة ق يجمع وس

ر لتغي دي للتص ق منس عمل ى عل اق لالتف اخ المن براء وخ ات جه عدة ن ع دوبين ومن
 .المناخ
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رمضانعنوان دخول مع األسعار في ارتفاعات يتوقعون سمك صيادو

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19282العددالكاتب 1تكرار

رمضان دخول مع األسعار في ارتفاعات يتوقعون سمك  صيادو

 

رمضان قبيل السمك أسعار  ارتفاع

النمر-القطيف   منير

بـ ة المعروف يرة الكب ب المراك ي ف املون الع السمك يادو ص ع يشهد"اللنجات"توق أن
ل قبي السمك و كيل سعر اع ارتف ي ف د المزي القطيف محافظة في المركزي السمك سوق

نحو منذ الحاصل االرتفاع بسبب وذلك المبارك٬ رمضان أن3شهر دين مؤك ابيع٬ أس
الـ تخطى المحلي الهامور سمكة كيلو حيث100سعر الماضيين٬ اليومين خالل لایر
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من الكبيرة35قفز الصيد مراكب من كبير عدد توقف قبل للكيلو  .رياال

جولة غ"الرياض"وكشفت بل إذ الحجم٬ ومتوسطة الكبيرة األسماك أسعار ارتفاع عن ٬
اوز يتج ال ذي ال امور اله عر و2س ن90كيل المحس ب حبي ال ق ك٬ ذل اه وتج اال٬ ري
ي اليوم راج الح وق بس اجر بـ:الت امور اله ل بغ مكة س عر س غ امل62بل ش اال ري

الطراد ب تصاد تي ال الشعري مكة س سعر غ وبل المضافة٬ و32٬الضريبة للكيل اال ري
بـ الوسط الهامور سعر للكيلو65وبلغ مضيفا"رياال ى"٬ إل العندق سمكة سعر ارتفاع

و40 الوسط٬ للسمكة للكيلو الكنعد35رياال سعر وصل فيما الصغيرة٬ للسمكة رياال
إلى للكيلو65المحلي  ".رياال

 

ائبة الس ة العمال تالعب ا أهمه عدة٬ ألسباب األسعار ارتفاع والصيادون البائعون وعزا
نقص بسبب الصيد عن يرة الكب ب المراك ن م ة عالي نسبة وتوقف باألسعار والمخالفة
ي الت ية والتفتيش ة الرقابي الجوالت على العمل مكتب المحسن٬ وشكر النظامية٬ عمالتها
ي ف للتواجد السوق ي ف ا دائم ا مراقب ب المكت يخصص أن ل ونأم السوق٬ في بها يقوم

ومساء صباحا اليومية الحراج د"فترات تواج من يحد أن شأنه من ذلك أن إلى مشيرا ٬
ال العم إال السوق في يعمل ال أن لمرحلة نصل أن نأمل مضيفا٬ النظامية٬ غير العمالة

األسماك مجال في أو السوق في تعمل مؤسسات يتبعون الذين  ".النظاميون
 

القطيف محافظة في الصيادين كبير الفردان رضا أفاد الشأن هذا اض"وفي ن"الري م ٬
للنقص ود يع السبب أن دا مؤك تهلك٬ بالمس يضر ما وهو أكثر األسعار ارتفاع المتوقع
ال العم أن إذ الصيد٬ قطاع ى عل أثّرت كورونا جائحة أن إلى مشيرا العمالة٬ في الحاد

عالميا الجائحة انتشار بسبب مخطط هو كما العودة من يتمكنوا لم سافروا  .الذين
 

أو ى٬ األول الدرجة من نسب عالقة تربطهم لمن باإلعارة العمل عودة الفردان٬ واقترح
ة معالج ي ف ل الح و ه ا كم ا تمام ة٬ الزراعي جالت للس بة بالنس ير أج امج ببرن ل العم
ة مهل ح من أو آت٬ المنش ي ف ة التجاري السجالت لمالك بة بالنس دة الزائ العمالة أوضاع

مضيفا دانها٬ بل ن م ة العمال ودة ع حتى يرة الكب المراكب ل"ألصحاب نق أن المشكلة
الكفالة نقل يمكن ال لذلك التأييد٬ تعطي ال السمكية والثروة متوقف٬ بحد"الكفالة وذلك ٬

كاملة بطاقة العمل لعدم يؤدي  .ذاته
 

ة البيئ وزارة رع ف مدير إلى خطابا األسماك لصيادي التعاونية الجمعية وجهت ذلك إلى
اروا وأش ا٬ له تقدموا الصيادين من عددا أن مؤكدة الشرقية٬ بالمنطقة والزراعة والمياه
ة خدم على النظام يشمل ال حيث زوال نظام بسبب اإلبحار عن قواربهم أوقفوا أنهم إلى

األفراد يخدم وال والمنشآت للشركات الموجه أجير برنامج غرار على العمال  .تبادل
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ال وإقف ا كورون جائحة داعيات ت د بع ي جل بشكل رزت ب كلة المش بأن الجمعية وذكرت
ة بالمملك ل والعم العودة من العمالة منع في تسبب ما كالمطارات للمملكة الدولية المنافذ
ة العمال تعارة اس إال حال يجدون ال ذين ال الصيادين دى ل ة العمال في أزمة تولدت وهنا
ابق٬ الس ي ف مسموحا ان ك ا كم ى٬ األول الدرجة من األقارب أو اآلخرين الصيادين من
ة خدم ي ف ه يبذلون ا م ى عل الشرقية ة المنطق ي ف وزارة ال رع لف ة الجمعي شكر مقدمين

خدمتهم على الدائم والسهر والمواطن  .الوطن
 

 

األسعار ارتفاع من تحد الرقابية  الجوالت
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يؤسسعنوان الصبار األخضر«عاشق »المعرض

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23461العددالكاتب 1تكرار

فجمع المياه ترشيد مبادرات مع منزله80تجاوب في منها  نوعا

يؤسس الصبار األخضر«عاشق  »المعرض

 

قحطان مهند ـ  جدة

يلة وس وأفضل والصغار٬ ار للكب متنفًسا ق المطل ي ف الهوايات٬ ممارسة مزاولة تعتبر
م وتعلمه برتهم٬ خ ن م د فتزي تربوًيا أما بالسعادة٬ والشعور أنفسهم عن والترفيه للتغيير

النفس في والثقة التدبير وحسن الصبر٬ مثل الحسنة٬ والصفات الهوايات  .بعض

 
ن التدوي ة٬ الكتاب راءة٬ الق ل مث االدب ب ق يتعل ا م ية الشخص ات الهواي واع أن ن وم
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والشعر أليف٬ الت ات.اإللكتروني٬ اللغ م تعل ل مث ة والنحت.والثقاف م الرس ل مث ن والف
وير ن.والتص وم ٬ دراجات ال وب ورك باحة٬ الس ري٬ الج ي٬ المش ل مث ة والرياض

أول س اس ذي ال وب محج د محم ة الزراع ة هواي ع م لون يتواص ذين ال ذين ال باب الش
تجميع اآلن حتى استطاع حيث السعودية العربية المملكة في الصبار شجر من معرض

العالم80 انحاء جميع من الصبار من  .نبتة
 

من الصبار ع م قصته دأت وب واالشجار ات النبات يهوى صغره منذ أنه محجوب يقول
ة الزراع ات عملي ي ف اه المي يد ترش وم حته..مفه ص بر يخت ان رر وق عارا ش معه س

ات..واقعا كمي تهلك تس والشوارع وت البي ي ف ات النبات أن الحظ ه تجارب خالل ومن
ظ وتحاف ل اق ا مياه تهلك تس نباتات بزراعة التفكير إلى التجربة فقادته المياه٬ من كبيرة

الصبار نبات في بغيته ووجدت المستطاع قدر الثروة هذه  ..على

 

محمد ا:يقول بزراعته وقمت ٬ ة المملك ي ف ة معروف واع ان ة ثالث اجلب أن استطعت
لتأسيس مشروع ي ف لالنطالق ي حفزن ما طبيعية بصورة نمت األشجار فإن ولدهشتي
بار الص واع ان ن ع ث البح ي ف ت تعمق ا كم بار الص جر ش ه محتويات ر أخض رض مع
ه من فصيلة ف أل عشرين من اكثر هناك أن واكتشفت النت خالل من تواجدها ومناطق

الم الع ي دا..ف وهولن ين والص ا وأمريك ر مص من صبار جار أش ب جل ن م ت وتمكن
أن..وتايلند ا كم ٬ ا وغيره كندنافيا اس ن م أخرى أشجار ب بجل تقبل المس ي ف وأطمح

يحق تي ال الصبار أشجار عن يرة كث أسرارا لي كشف العنكبوتية الشبكة مع تواصلي
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جرة الش اسم ا عليه ق يطل اه”الصابرة”ان المي ن م يرة كب ات كمي تستهلك ال ا ألنه
ي قراءات من بعد فيما وعرفت يزهر فإن سقايته يتم ال عندما الصبار نبات أن واكتشفت
ة معلن تخرج ا زهوره إن ف للعطش تتعرض حينما الصبار أشجار ان النباتات علم في

نفسها يقول.عن مختلفة بيئات من وانها خصوصا الصبار بأشجار االعتناء كيفية وعن
االسبوع ي ف واحدة رة م قايتها س ويتم صامدة شجرة فهي فائقة عناية إلى تحتاج ال انها

دة واح رة م هر ش كل قايتها س ون لتك الشجرة ان اإلنس ود يع أن ن د..ويمك فوائ ن وم
الصبار واك د-أش محم ول ان–يق ا كم ور والطي ات الحيوان ن م ات النبات ي تحم ا انه

ات نبات اسعار أن ى إل ا الفت اف٬ الجف ام أي في النبتة منها وتستفيد المياه تختزن األشواك
ي ف اسعارها ون تك ذه وه تمر ومس سريع بشكل تنتج انواع توجد حيث متفاوتة الصبار

ا م د ح ى إل ة غالي اسعارها إن ف طء بب و تنم تي ال واع االن ا أم ع٬ الجمي وحول.متناول
يقول الهواية هذه مع المستقبلية انواعا:خططه يضم اخضر معرض تأسيس إلى أسعى

عدة اك فهن دة٬ الفري ائص الخص وذات ة والمختلف ة الغريب بار الص اشجار ن م ة مختلف
بار الص ا منه الم الع اطق من ى عل ة موزع ة مختلف كال أش ذات باريات الص ن م واع أن
وع والن ة٬ الطبي المستحضرات بعض اج إنت ي ف ارته عص تستخدم ا م ادة وع يرا أوليف
اره وأزه ر محم أخضر ا ولونه قصيرة ه أوراق وع الن ذا ه األفريقي الصبار هو الثاني

اللون غ.برتقالية تبل دد٬ الع يرة كث ه وأوراق الطويلة بالساق فيتميز اآلسيوى الصبار أما
وعرضا60ًطوًال أزرق3.5سم فلى والس امق غ أخضر لونه العلوي والسطح سم٬

رفيعة أشواك عليها وحافتها  .مخضر٬

 

ة العلمي ات المعلوم ورد ى–وت عل وي تحت ه أوراق أن بار الص ق عاش ر ذك بما حس
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صلبة0.542%٬ اد٬%0.01مواد ة٬%42رم كربوهيدراتي واد 1.95م
دهنية%0.113نيتروجين٬% أنها.مواد وجد الكربوهيدراتية المواد ناحية ومن

وز جلوك ه أن ت وأثب ائي الم الجزء ي ف حرة صورة في أحادي سكر على ا.تحتوي أم
تصل الحامض ذا ه أن د وج د وق ك جليكتويورني حامض ه عن ج نت فقد الغروي الجزء

إلى ه%..65.47نسبته لفائدت نظراً الشعر تساقط لعالج قديماً الصبار استخدم وقد
ة الحقيب ى إل الصبار انضم د وق د٬ الجل نضارة على والحفاظ الشعر بصيالت تقوية في

دمات والك الحروق حاالت إسعاف ي ف د يفي إذ ة األولي عافات لإلس والجروح٬المنزلية
ر وتعتب الجرح٬ أو الحرق ى عل ائلة الس عصارتها وتوضع الصبار ورقة تقطف حيث

الجلد لتلطيف مفيدة األوراق في الهالمية  .المادة
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مستدامةعنوان مائية وموارد عذبة مياه

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17725العددالكاتب 1تكرار

الوطني التحول برنامج مبادرات خالل  من

مستدامة مائية وموارد عذبة  مياه

 

الهاجري  :»الجزيرة«-عبدهللا

من ة المائي وارد الم ن م تدامة المس تفادة االس ضمان إلى الوطني التحول برنامج يسعى
ة بطريق ا منه تفادة لالس ددة المتج وغير المتجددة المائية للموارد المتكاملة اإلدارة خالل
من دة الفائ وتعظيم لها الفعال واالستخدام مصادرها لتنمية التخطيط يشمل بما مستدامة٬

المعالجة المياه رؤية/استخدام مستهدفات لتحقيق تدويرها٬  .2030المعاد
 

ادرة مب ة والزراع والمياه البيئة وزارة بقيادة البرنامج أطلق من(وقد المصادر ز تعزي
المحالة عن)المياه المالحة٬ المياه لتحلية العامة للمؤسسة اإلنتاجية القدرة رفع بهدف ٬

ق يحق ا بم دن٬ الم بين المياه نقل وخطوط التحلية محطات وإعمار وإحالل إنشاء طريق
ن م دد ع ك ذل ن ع ج ونت الة٬ المح اه المي ن م ا يومًي ة المنتج ات الكمي ادة زي ي ف رًا أث
ى إل السعودية ة العربي ة المملك وصول ا أبرزه ن م اه٬ المي ة تحلي قطاع في اإلنجازات
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دة٬ الجدي ج أمل ة تحلي محطة وتشغيل اء وإنش ا٬ عالمًي المحالة للمياه إنتاجية طاقة أعلى
ة لتحلي صغيرة محطات اء وإنش السروات٬ ال جب بر ع العالم في مياه نفق أطول وحفر
قطاع ي ف ت تحقق تي ال ازات اإلنج لة سلس جانب إلى الغربي٬ الساحل امتداد على المياه

واألداء الكفاءة رفع إطار في المالحة المياه  .تحلية
 

عالمًيا إنتاجية طاقة  أعلى

مستوى ى عل المحالة اه للمي ة إنتاجي ة طاق ى أعل إلى السعودية العربية المملكة وصلت
موسوعة هادة ش ى عل المالحة اه المي ة لتحلي ة العام المؤسسة حصول في تمثلت العالم٬

اج»غينيس« إنت م بحج الم الع ي ف المحالة اه للمي ة منتج منشأة ألكبر القياسية٬ لألرقام
م5.6يبلغ لمحطة3مليون الم الع ي ف المحالة للمياه إنتاج محطة أكبر وشهادة يومًيا٬

تنتج التي الجبيل م1.4تحلية ى3مليون عل مباشر بشكل التأثير في ساهم مما يومًيا٬
رقي الش احل الس ى عل ة الكهربائي ة الطاق اج إنت اع وارتف داد٬ اإلم تمرارية اس دل مع
ة تحلي محطات اريخ ت طوال بوق مس ير غ اًزا إنج الوطني اإلنجاز هذا ويعدُّ للسعودية٬

والعالمي المحلي المستويين على  .المياه
 

من قفزت المالحة المياه لتحلية العامة للمؤسسة اإلنتاجية الطاقة أن بالذكر الجدير ومن
م4.6 عام3مليون إلى2017في م٬5 ام3مليون ع و2018في ون٬5.6 ملي

ام3م ع األبحاث2019في د ومعه المحطات ي ف ة العامل ة الوطني اءات الكف ة نتيج ٬
ة تهيئ ي ف ير الكب ر األث ه ل ان ك ا م الواِعدة٬ تقبلية المس الخطط لتحقيق القطاعات وبقية
اءة الكف دل مع ذلك ب ارتفع ف ة٬ الكامل ة الجاهزي ت تح ات المحط ع ووض ل النق ة أنظم

األداء مستويات ة.وزادت تلبي تراتيجيات وإس وخطط لجهود تتويًجا اإلنجاز هذا ويأتي
اء أرج في المطردة السكانية والزيادة العمراني التوسع بسبب المتنامي٬ المائي االحتياج

كافة  .المملكة
 

الجديدة أملج تحلية  محطة

محطة مشروع وتشغيل اء إنش ال إكم ن م المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة تمكنت
ى إل تصل ة إنتاجي بطاقة العكسي٬ التناضح بتقنية الجديدة أملج /3م25.500تحلية

بها المحيطة والقرى أملج بمحافظة المياه على المتنامي الطلب لتلبية إكمال.يوم٬ وجاء
عام من سبتمبر في المشروع ة2020هذا ثالث بنحو للمشروع ة التعاقدي دة الم قبل م٬

بالسرعة ا وتلبيته االحتياجات يرة وت ة لمواكب المتواصل السعي تؤكد خطوة في أشهر٬
تخدام اس دون ن م العكسي التناضح محطات تشغيل مشروع ويعمل المطلوبة٬ والجودة
ى إل إضافة غيلية٬ التش ة التكلف خفض ي ف يسهم مما األولية٬ المعالجة في كيميائية مواد

للبيئة صديًقا خياًرا  .كونه
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العالم في مياه نفق  أطول

الل خ من ة المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ا حققته تي ال ات النجاح سلسلة ي وف
ر عب ر يم المحالة المياه لنقل نفق حفر من االنتهاء تم الوطني٬ التحول برنامج مبادرات

اء إنش روع مش ضمن روات الس ال ات«جب عرف اه مي ل نق ائف-نظام ول»الط بط ٬
م12.5 وقطر ر8.4كم الحف ال أعم تمت كما العالم٬ في مياه نفق أطول يجعله ما م٬

ذروتها بلغت قياسية دد60.3بسرعة المح د الموع ل قب المشروع از وإنج اليوم٬ في م
غ يبل ة عمالق ر حف ة بآل تعانة باالس ا٬ كورون جائحة وتداعيات التضاريس صعوبة رغم

ا اه160طوله المي ل نق ق النف تهدف ويس ا٬ نوعه ن م اق األنف ر حف آالت رع أس د تع م
ي ف تراتيجية اإلس ات الخزان ى إل ات عرف ي ف ة الواقع ة المؤسس ات خزان ن م الة المح

الباحة إلى وصوًال الجنوبية وقراها المحافظة احتياجات لتغطية  .الطائف٬
 

المياه تحلية  محطات

الة٬ المح اه المي ن م تفادة االس ز لتعزي ني الوط ول التح امج برن ادرات مب ملت ش ا كم
ي(مشروع الغرب احل الس داد امت على الصغيرة المحطات تدشين)إنشاء تضمن ذي ال

ى إل تصل إنتاجية بطاقة العكسي التناضح بتقنية حقل م/3م17.000محطة وت وم٬ ي
أشهر بثالثة المحدد الموعد قبل المشروع من المياه.االنتهاء إنتاج المؤسسة دشنت كما

بلغت تي ال التصميمية عة الس ل بكام بي التجري وتشغيلها فرسان /3م8.500بمحطة
يكافئ.يوم ما إلى الطاقة استهالك وفر في أسهم الوقود3500٬مما من يومًيا برميل

اوزت تج اج اإلنت ة تكلف ي ف ض خف ق ن%80وتحقي م ي قياس تهالك اس ق وتحقي ٬
من بأقل يقدر واط3الكهرباء ة3م/كيلو الكهربائي ة الطاق كفاءة زيادة إلى باإلضافة ٬

نظام%98إلى من االستفادة خالل  ).VFD(من
 

اإلستراتيجي المياه لخزن السعة  زيادة

مشروع وهو المملكة٬ في التنموية المشاريع أضخم أحد قيق(وفي الش اه مي ل نق ة أنظم
الثالثة مياه)المرحلة نقل بنظام بيش خط وإدخال تدشين تم قيق-بيش(٬ بالضخ)الش

بسعة الضخ خالله من تم حيث استالم/3م100.000العكسي٬ ى عل واالتفاق يوم٬
ا قدره للمشروع تصميمية بسعة ك وذل قيق٬ بالش اج اإلنت ات خزان ى إل ا وإدخاله المياه

اإلستراتيجي/3م550.000 المياه لخزن السعة زيادة في يسهم مما  .يوم٬
 

األداء وقوة الكفاءة  جودة

واألداء٬ اءة الكف ادة زي ى عل المالحة اه المي ة لتحلي العامة المؤسسة حرص على وتأكيًدا
ى عل ة المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس لت هادة15حص زو(ش )14001آي

ي ف التحلية (لمحطات قيق٬: الش ورة٬ المن ة المدين ع٬ ينب ير٬ الخ راس ل٬ الجبي بر٬ الخ
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ان فرس ذة٬ القنف ث٬ اللي ة٬ العزيزي ج٬ أمل ه٬ الوج رابغ٬ حقل٬ ضباء٬ ا)الشعيبة٬ تحقيًق
هادة وش ة٬ البيئي زو(للمعايير ة)14001:2015آي الثالث نة للس ة البيئ إدارة ام لنظ

اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ي ف دريب الت ز مرك حصول إلى باإلضافة التوالي٬ على
ة الدولي ة المنظم ن م دولي ال اد االعتم شهادة على د)IACET(المالحة معتم زود كم ٬

والتدريب المستمر التعليم  .في
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بهاشتاق”البيئة“عنوان متابعيها الزود“تشوق وال درامي”النقص تتفاعل..ومقطع حكومية وجهات

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بهاشتاق”البيئة“ متابعيها الزود“تشوق وال ومقطع”النقص
تتفاعل..درامي حكومية  وجهات

 

 التحرير-متابعات

اليوم والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة ع)الخميس(غردت بموق حسابها على تر“٬ ”توي
عنوان يحمل الزود“بهاشتاق وال فيديو“النقص بمقطع ذلك مصاحبة ٬. 

 

ه مدت تتعدى ال ي درام بشكل ديو الفي مقطع وزارة ال دمت أول17وق دأت ب إذ ة٬ ثاني
م ث ه طعام اول يتن رجل تبعها االبتسامة٬ وجهها عن تزول فجأة ثم مبتسمة بسيدة لقطاته

ور بظه ع المقط ت واختتم ه٬ تناول ن ع التوقف ب ادر م3يب ث فلهن أس رن ينظ يدات س
البعض لبعضهن  .”24أخبار“وفق.ينظرن

 

ل مث ة٬ حكومي ات وجه وزارات ادت أع تاق٬ الهاش ين تدش ن م ائق دق دة ع رور م وبعد
دة٬ التغري نفس نشر للمياه الوطنية والشركة للحبوب٬ العامة والمؤسسة التجارة٬ وزارة
خالل ببها س وزارة ال توضح أن متوقعين التغريدة٬ موضوع عن المتابعون تساءل فيما

القادمة  .الساعات
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والسدود"البيئة"عنوان السطحية المياه هيدرولوجيا دورة تختتم

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

والسدود"البيئة" السطحية المياه هيدرولوجيا دورة  تختتم

 

 الرياض-واس

ة الثالث التدريبية الدورة المياه بوكالة ممثلة والزراعة والمياه البيئة وزارة اليوم اختتمت
وان عن تحت السطحية٬ اه المي درولوجيا هي مجال عن"في واالستشعار درولوجيا الهي

والسدود طحية الس اه المي إدارة ال مج ي ف د ة"بع المعرفي درات الق ز تعزي تهدفت واس ٬
االت للح درولوجي الهي د الرص ال مج ي ف والزراعة اه والمي ة البيئ ة منظوم وبي لمنس

المياه مصادر وإدارة تنمية على وأثره  .المطرية٬
 

ة وكال ي ف المختصين ن م دد ع ل٬ كام بوع أس دار م ى عل تمرت اس تي ال دورة٬ ال وقدم
ق تطبي بر ع يًّا افتراض ائي٬ اإلنم دة المتح م األم امج برن براء وخ اه٬ ٬)زووم(المي

اه٬ المي اع قط ي ف والشركاء اطق٬ بالمن ا وفروعه وزارة ال منسوبي ن م عدد بحضور
الـ ارب يق ما بمشاركة والباحثين٬ الجامعات طالب من ن)180(والمهتمين م درًبا مت

وخارجها المملكة  .داخل
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االستشعار تقنيات واستخدام الهيدرولوجيا٬ في ودورات لقاءات الدورة برنامج وتضمن
ة الهيدرولوجي ة والنمذج دود الس ول ح ات ودراس ة٬ الهيدرولوجي ات للقياس د بع ن ع
اه٬ المي ادر مص وإدارة ة تنمي ى عل ا وأثره ة المطري االت والح ة٬ المائي واض لألح

للسدود والهندسية الفنية والدراسات الفضائية المراقبة أنظمة إلى  .باإلضافة
 

االت للح درولوجي الهي د الرص ول ح امًال ش ا تعريًف ع الجمي اهد ش امج٬ البرن الل وخ
ل والتحلي اس القي طرق على والتدريب المياه٬ مصادر وإدارة تنمية على وأثره المطرية
ة والمراقب والرصد ة٬ الحديث درولوجي الهي الرصد ة وأنظم يول٬ والس األمطار لبيانات
لألحواض ة الهيدرولوجي ة والنمذج الصناعية٬ ار باألقم د بع عن االستشعار تقنية عبر

 .المائية
 

ها وخصائص ا وأنواعه ة المملك ي ف دود الس ن ع ا وتعريًف رحًا ش ور الحض اهد ش ا كم
اء إلنش بة المناس ع المواق لتحديد العلمية والمعايير الفنية والدراسات والهندسية اإلنشائية
ا وأثره السدود٬ اه مي ن م تفادة االس ز لتعزي وصيانتها لتشغيلها المثلى والطرق السدود٬

والبيئية الزراعية والتنمية الشرب مياه توفير  .في
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعية"البيئة"عنوان والمؤسسات للشركات التجارب بذور استيراد خدمة تطلق

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 22تكرار

للشركات"البيئة" التجارب بذور استيراد خدمة تطلق
الزراعية  والمؤسسات

 
 

 واس-الرياض
ركات للش ارب التج ذور ب تيراد اس ة خدم ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت أطلق

ام نظ بر ع ك وذل ة٬ الزراعي ات اد"والمؤسس وزارة"حص لل ابع الت ي اإللكترون
والمؤسسات والشركات األفراد من والطلبات الخدمات الستقبال  .المخصص
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عينات استيراد بطلب التقدم الزراعية للشركات تتيح الخدمة هذه أن الوزارة وأوضحت
م يت ث بحي ة٬ المملك لظروف ا ومالءمته جدواها تُثبت التي واألصناف للتجارب٬ بذور
األسواق ي ف بعرضها يُسمح وتسجيلها٬ اعتمادها وعند الوزارة إشراف تحت تجربتها

المزارعين على  .وبيعها
 

منصة ى إل دخول بال ة٬ الخدم ذه ه تخدام اس ى إل المستفيدين الوزارة٬ "حصاد"ودعت
رابط ال بر :ع

https://app.mewa.gov.sa/HASSAD/AppUser/Login.aspx
سرعة من م وتمكينه الهم٬ أعم خدمة في المنصة تتيحها التي الخدمات من واالستفادة ٬

واألصناف للتجارب بذور عينات استيراد بطلب بالتقدم التعامالت  .وإنجاز
 

نظام أن أسمدة٬"حصاد"يذكر تيراد اس ة خدم ي ف ل تتمث تي ال الخدمات من عدداً يقدم
دات للمبي ح فس دمات وخ تالت٬ وش ذور ب تيراد اس ة وخدم دات٬ مبي تيراد اس ة وخدم
ذور وب دات ومبي مدة أس دير تص دمات خ ى إل افة باإلض تالت٬ والش ذور والب مدة واألس
ب الطل ديم تق ن م دءاً ب ات٬ بيان ديث تح ة وخدم زراعي ع موق تسجيل وخدمة وشتالت

الخدمة من االنتهاء  .حتى
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فيعنوان عمل ورشة الحمراء النخيل سوسة والزراعة"خطورة والمياه الشرقية"البيئة بالمنطقة

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

في عمل ورشة الحمراء النخيل سوسة والمياه"خطورة البيئة
الشرقية"والزراعة  بالمنطقة

 
 

 واس-الدمام
ة مكافح امج برن ي ف الً ممث الشرقية ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف نفذ

وان بعن ل عم ة ورش وم الي القطيف ب راء الحم ل النخي ة ة"سوس سوس رة حش ورة خط
مكافحتها وإستراتيجية الحمراء  ".النخيل

 
دس المهن رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ح وأوض
خطورة دى بم زارعين الم ة توعي إلى تهدف العمل ورشة أن المطيري٬ علي بن عامر

ة الوطني ثروة ال ى عل خطراً تمثل باتت التي اآلفة ل"هذه التعرف"النخي ى إل إضافة ٬
خطورتها من والحد النخيل سوسة مكافحة في الوزارة جهود  .على

 
در ب دس المهن القطيف ب راء الحم ل النخي ة سوس ة مكافح امج برن ؤول مس د أك دوره ب
اون بتع يداً مش المصابة٬ ل النخي عالج ة وطريق ل للنخي ر المبك الفحص أهمية الصقر٬
راء الحم ل النخي ة سوس حشرة على للقضاء الوزارة إستراتيجية تحقيق في المزارعين

 .بالمنطقة
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مشيطعنوان بخميس الحيوانية للثروة التعاونية والجمعية والزراعة والمياه البيئة وزارة بين تفاهم مذكرة

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

والجمعية والزراعة والمياه البيئة وزارة بين تفاهم مذكرة
مشيط بخميس الحيوانية للثروة  التعاونية

 

عسير عروي-صحيفة  سالم

ن بتمكي ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب ة الحيواني ثروة ال ة وكال ة رؤي ن م ا انطالق
ة٬ الحيواني ثروة ال منتجي لصغار ي الحيوان اج اإلنت خدمات ديم لتق ة التعاوني الجمعيات
ير عس ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ة ورعاي راف وبإش
ة التعاوني ة والجمعي وزارة ال ن بي اهم تف ذكرة م ع توقي وم الي تم الويمني عبدهللا المهندس

الحيواني االنتاج مجاالت في وذلك مشيط بخميس الحيوانية ذكرة,للثروة الم ع توقي وتم
الرقيبة علي بن فارس الدكتور الحيواني لإلنتاج العامة اإلدارة عام مدير قبل ا,من فيم
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الجمعية إدارة مجلس رئيس الشهراني٬ بلدم عوضه بن سعيد االستاذ الجمعية وقد,مثل
عسيري محسن ال د محم المهندس العام المدير نائب التوقيع دهللا,حضر عب دكتور وال

بعسير الوزارة بفرع الحيوانية الثروة ادارة مدير  .الشهراني
 

ة الريفي ة التنمي برامج ب ل العم إطالق ب وزارة ال تراتيجية اس ع م يا تماش ة االتفاقي أتي ت
المربين لصغار الحيواني االنتاج خدمات جميع لتقديم المستدامة ى,الزراعية ال وتهدف

ن م عدد تطبيق في الجمعية مع بالوزارة الحيوانية الثروة وكالة بين التعاون سبل تنظيم
رق ط ى إل ة التقليدي ة التربي طرق ن م ة الحيواني ثروة ال اع قط ل تحوي بهدف برامج ال
تخدام باس ا له ل االمث واالستغالل المتاحة ة الطبيعي وارد الم على حفاظا الحديثة التربية

التكاليف وتقليل االنتاج في الحديثة جعل,التقنيات و المربين إنتاجية رفع في يسهم مما
بالمملكة الغذائي االمن تعزيز في يسهم مستداما قطاعا القطاع  .هذا
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التبغعنوان بيع محالت على الرقابية جوالته يواصل حفرالباطن الزراعة مكتب

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

بيع محالت على الرقابية جوالته يواصل حفرالباطن الزراعة مكتب
 التبغ

 

 
 

الحارثي  ):صدى(بدر

علي عامر المهندس الشرقية بالمنطقه والزراعة والمياه البيئه وزارة فرع مدير بتوجيه
اليوسف عبدهللا العزيز عبد م بحفرالباطن الزراعه مكتب مدير من وبإشراف المطيري
ذ مناف ى عل ة جول ي ف الخروج ب وم الي صباح حفرالباطن بمكتب البيئه مراقبي فريق قام

المحلي الفحم من خلوها من للتأكد التبغ ت مشتقا  .بيع

ات المخالف ق وتطبي الف مخ اي بحق ة النظامي االجراءات جميع اتخاذ سيتم انه مؤكداً
بالبيئه  .الخاصه
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مديراعنوان الحمراني

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد23461العددالكاتب 1تكرار

مديرا  الحمراني

 

المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير قرار صدر
إلدارة مديرا الحمراني أحمد بن فؤاد بتكليف الغامدي٬ هللا جار بن سعيد المهندس

المكرمة مكة منطقة بفرع  .الزراعة
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بخليصعنوان الهجرة طريق على جامع لبناء ضخم مشروع تطلق والمياه الزراعة

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2375العددالكاتب 1تكرار

طريق على جامع لبناء ضخم مشروع تطلق والمياه الزراعة
بخليص  الهجرة

 
 
 

الفجري  خليص–فيصل
 

ة عناي ة جمعي ع م اون بالتع ا قطاعاته ة وكاف ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت أطلق
الهجرة ق طري ى عل السريعة الطرق إحدى ى عل امع ج اء لبن ة عمالق مبادرة الطرق٬
ة تكلف غ ويبل ا٬ به والمرتبطة ا له ة التابع ات القطاع ة وكاف وزارة ال منسوبي نفقة وعلى

 .لایر3,259,961المشروع
 

لـ ع سيتس ذي وال والنساء للرجال جامع المشروع ه600وسيشمل ب يلحق وس مصِل٬
وق تس ز ومرك ة تجاري الت مح ى إل افة إض املين٬ للع كن وس م ومطع ؤذّن للم كن س
احة بمس افالت والح يارات للس مخصصة ف ومواق ى آل وصّراف ود وق ة تعبئ ة ومحط
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اوز امع60,000تتج الج وتشغيل يانة لص ا ريعه ود ويع ع مرب تر م و أنكيل ذكر يُ
ورة المن ة والمدين ة المكرم ة مك ن بي افرين والمس رين والمعتم اج الحج دم يخ المشروع
دة المُرّش اليب األس سيراعي كما خليص٬ بمحافظة جدة جامعة فرع منسوبي إلى إضافة

تزراع اس يتم س ا كم ة٬ للبيئ ديقاً ص يكون وس ة والطاق اه روع100للمي بالمش جرة ش
المجددة بالمياه  .تُروى

 

التالى الباركود مسح خالل من المشروع لصالح والتبرع  :للمساهمة
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المملكةعنوان مدارس في الفطرية للحياة سفيرة أول على )فيديو(تعرّف

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المملكة مدارس في الفطرية للحياة سفيرة أول على تعّرف
 )فيديو(

 

 التحرير-متابعات

أول ب لق ان٬ قرب د محم ة٬ الفطري اة الحي ة لتنمي الوطني ز للمرك ذي التنفي الرئيس منح
الدوسري نهاد للطالبة للمدارس الفطرية للحياة  .سفيرة

 
اة الحي ول ح ية المدرس ا ألبحاثه ه دعم ن ع ا٬ بينهم ت أجري ة مقابل الل خ رب٬ وأع

 .الفطرية
 

ذئاب كال والمفترسات ا٬ بأنواعه ور والطي والضباع الغزالن ب م يهت المركز أن وأوضح
ن م وع ن ة؛ المملك ي ف االنقراض ب ددة المه ات الحيوان ن م وعين ن اك هن وأن والنمور٬

العربي والنمر األسيري٬ العققة يُسمى  .الطيور
 

ددة المه ة الحي ات الكائن عن لمشروع باإلعداد حاليا تقوم إنها الدوسري قالت جانبها من
المملكة في  .باالنقراض
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المحافظة جهود إلستمرار عليه نعول الذي والجيل المستقبل٬  .ألنهم

الفيديو  شاهد

https://twitter.com/i/status/1380147366876098560 
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لتاريخ الصحفي 27/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الطائفيعنوان للورد التعاونية الجمعية مع تفاهم مذكرة يوقع الزراعية التنمية صندوق

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

التعاونية الجمعية مع تفاهم مذكرة يوقع الزراعية التنمية صندوق
الطائفي  للورد

 

 
 واس-الطائف

ورد ال اج وإنت زراعة مجال في المستفيدين دعم بهدف اليوم٬ الطائف بمحافظة الطائفي للورد التعاونية الجمعية مع تفاهم مذكرة الزراعية التنمية صندوق وقّع المستدامة الزراعية الريفية التنمية لبرنامج المساند البرنامج ضمن
ك٬ المال ليمان س ن ب در ب ان االئتم لقطاع للصندوق ام الع دير الم ب ونائ السهلي٬ فهد بن منير للصندوق العام المدير بحضور وذلك المناطق٬ مختلف في الزراعية التعاونية الجمعيات دور وتعزيز دعم إطار في وذلك الطائفي٬

القرشي زيد آل زيد بن محمد الطائفي للورد التعاونية الجمعية إدارة مجلس ورئيس الزهراني٬ موسى بن عامر المكرمة مكة منطقة في الصندوق فرع مدير المذكرة وقع  .حيث

 
ة لمتابع ة والجمعي ندوق الص ن بي ترك المش اون التع ز تعزي ي ف ذكرة الم هم وتس
تهدفات مس ق لتحقي روض الق ن م تفادة واالس ندوق٬ الص ن م ولين المم ين المقترض
م تقدي ذلك وك ة٬ بالمملك تدامة المس ة الزراعي ة الريفي ة التنمي امج لبرن اند المس امج البرن

بالنشاط الخاصة المستلزمات وتوفير للمستفيدين٬ المتنوعة  .الخدمات
 

دهللا عب ن ب ادل ع دس المهن تراتيجية اإلس اع لقط ندوق للص ام الع دير الم ب نائ ار وأش
ة الريفي ة الزراعي األنشطة ل تموي تسهيل في تكمن التفاهم مذكرة أهمية أن إلى الجمعة
المنتجات ذلك وك ائفي٬ الط ورد ال وإنتاج زراعة مجال في وذلك الجمعية٬ مع بالتعاون
دالت ومع وائح ول لشروط وفقاً المجال٬ هذا في تدخل التي األخرى الزراعية واألنشطة
مجاالت ف مختل ل تموي ي ف الصندوق وأنشطة رامج ب ضمن تأتي أنها كما الصندوق٬
ي الزراع اع القط ة تنمي ي ف اعدة للمس ة٬ المملك اطق من ع جمي ي ف ي الزراع اط النش
ات والتقني ة العلمي اليب األس أفضل باستخدام واستدامته اإلنتاجية كفاءته ورفع والريفي٬

للمزارعين ميسرة قروض وتقديم المجاالت تلك تمويل طريق عن وذلك  .الحديثة
 

م ومه ير كب قطاع ع م وخاصة اون التع ل تفعي على يحرص الصندوق أن الجمعة وأكد
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ق لتحقي ا أدائه ر تطوي أجل ن م ة٬ المملك اطق من ف مختل ي ف ة التعاوني ات الجمعي ل مث
ة الزراعي ة التنمي امج برن داف وأه ينسجم ا بم الزراعي ي الريف اع القط تطوير أهداف

 .الريفية
 

بمستوى ي الرق ي ف لإلسهام للمشتركين خدماتها الطائفي للورد التعاونية الجمعية وتقدم
م ودع ائفي الط ورد ال اج وإنت ة زراع ي ف ة الزراع اع قط دم يخ ذي ال اوني التع ل العم
ا لتقديمه ة الزراعي طة األنش ذه به ة الخاص تلزمات المس ير وتوف ة٬ الريفي ة التنمي
ة٬ الجمعي وائح ول ة ألنظم وفقاً المشتركين منتجات وتسويق منافسة٬ بأسعار للمشتركين
م ومنحه ة الجمعي ع م تركين للمش ادية واإلرش ة التدريبي دورات ال ديم تق ى إل افة إض

المستهدف النشاط في تدريب  .شهادات
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الخبر تفاصيل

الخبر والزراعةعنوان والمياه المستوردة:البيئة المواشي على المحجرية اإلجراءات نطبق

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد7497العددالكاتب 1تكرار

والزراعة والمياه على:البيئة المحجرية اإلجراءات نطبق
المستوردة  المواشي

 
 

 الوطن:أبها

رقم العدد الوطن صحيفة في نشره تم ما إلى 1442بتاريخ»1072822«إشارة
بعنوان8/21/ برازيلية«هـ أبقار عن لإلفراج محايدة بلجنة عدد»مطالبات «وفي

بعنوان24/8/1442بتاريخ»1073096 تناقض«هـ تكشف أبقار شحنة
جازان سهل»بيئة عبدهللا الصحفي  .بواسطة

 
ة الجمع وم ي ي ف ه أن ة٬ والزراع اه والمي البيئة وزارة هـ20/8/1442أوضحت
دد بع ة محمل ل البرازي ة جمهوري ن م ة قادم الية إرس ن»3475«وردت م ا رأس

ف الكش د وبع الية٬ اإلرس ى عل ة المحجري راءات اإلج ع جمي ق تطبي م ت د وق ار٬ األبق
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م ت توردة المس ي المواش ى عل اهري تباه«الظ ي»االش ف ات الحيوان ن م دد ع ابة بإص
أراضي المصابة ات الحيوان دخول حظر تدعى اس ا م و وه ائي٬ وب بمرض اإلرسالية

التشخيصية االختبارات إجراء قبل الحيوانية للثروة حماية  .المملكة٬
 

من الية اإلرس و خل ن م د والتأك ا٬ً مخبري ها لفحص الية اإلرس ن م ات عين جمع م ت د وق
م رق ادة الم تناداًإلى اس ك وذل ه٬ ب تبه المش رض ي»14«الم ف ة التنفيذي ة الالئح ن م

نصت تي ال ة٬ العربي الخليج لدول التعاون مجلس لدول البيطري الحجر لنظام المملكة٬
ى ح«عل فس رار ق نى يب أن ب يج ة٬ المعدي أو ة الوبائي راض األم د بأح تباه االش د عن

ة٬ المعني اإلدارة ن م ة التابع التشخيصية ارات االختب ائج نت ى عل رفضها أو الية اإلرس
ا به تباه االش بق س تي ال راض أواألم المرض٬ من اإلرسالية خلو أو إصابة تؤكد والتي

الظاهري الكشف خالل  .»من
 

ال إكم م ت م ث ن وم رض٬ للم ات العين لبية س بري المخ ص الفح ائج نت رت أظه د وق
السعودية العربية المملكة أراضي لدخولها اإلرسالية٬ فسح حول النظامية  .اإلجراءات

 
الحجر ام لنظ تند تس ا٬ تطبيقه م ت تي ال اإلجراءات جميع أن تؤكد الوزارة هذه فإن عليه
ث وحي ة٬ بالمملك ة التنفيذي ه والئحت ة العربي الخليج لدول التعاون مجلس لدول البيطري

الخبر نشر قبل المعلومات ألخذ الوزارة مع التواصل يتم أن نأمل  .كنا
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الخبر تفاصيل

الخبر بـعنوان الكلب قاتل عقوبته:وقانوني..»الداير«ضبط والغرامة السجن

الخبر الخبرالجمعة-09/04/2021-27/08/1442تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد19949العددالكاتب 1تكرار

بـ الكلب قاتل والغرامة:وقانوني..»الداير«ضبط السجن
 عقوبته

 

المالكي  almalkym939@)جازان(محمد

أحد د عن ا كلب ل يقت لشخص اعي االجتم ل التواص ع مواق ى عل نشر ديو في ع مقط ار أث
نيعة الش ه فعلت ا موثق المحافظة٬ اء أبن ن م دد ع حفيظة داير٬ ال ة محافظ ي ف التقاطعات
السالح ل بحم للخطر ارة الم اة حي ومعرضا ريء ب حيوان على النار بإطالق ونشرها
ر الداي محافظة شرطة مباشرة تدعى اس ما التجارية٬ والمحالت بالناس يكتظ موقع في

والتقصي  .للحالة

 

ة»عكاظ«وعلمت الالزم اإلجراءات اذ واتخ ب الكل ل قات ى عل القبض مصادرها من
جن الس ة عقوب ره تنتظ ث حي ه٬ وعقاب ات التحقيق تكمال الس ة العام ة للنياب ه وإحالت
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 .والغرامة
 

ى عل ار الن بإطالق الفعلة وهذه للحادثة استنكارهم التواصل مواقع رواد من عدد وأبدى
عليه العقوبات أشد بإيقاع مطالبين  .الكلب٬

 

الب الك ن م ص التخل إن الكي٬ الم زي الع د محم انوني الق ار المستش ال ق ه٬ جهت ن م
ق الرف ام نظ انون ق ق وف ون يك أن ب يج ع المجتم ى عل را خط كل تش تي وال الة الض
ة الجه ل قب ن م ون يك أن ب ويج ي٬ الخليج اون التع س مجل دول ل ادر الص الحيوان ب
نص و ه ا كم بيطريين اء أطب ود وبوج ة والزراع اه والمي البيئة وزارة وهي المختصة

يخالف13المادة ن وم الحيوان٬ من التخلص باب في النظام لهذا التنفيذية الالئحة من
ن ع د تزي ال ة بغرام ب يعاق ام النظ ذا ذه50ه ه رار بتك اعف تتض د وق لایر ف أل

 .المخالفة
 

ام لنظ يخضع ا م ا منه ه في وقعت مخالفات عدة إن العزي٬ قال المتداول المقطع وحول
اء األحي داخل مرخصة ت كان و ول حتى األسلحة حمل يحظر حيث واألسلحة؛ الذخائر
ارة٬ الم ألرواح اة مراع دون ام ع ان مك ي ف ار الن إطالق د تعم أولى باب ومن السكنية
ذي ال المقطع هذا بنشره اإللكترونية الجرائم لنظام تخضع مخالفة في وقع أيضا أنه كما

النظامين هذين عقوبات إلى يعرضه مما األنظمة٬ لهذه صريحة مخالفة  .يعد
 

ذه به ل القت يجوز ال ه إن بأبها٬ الشريعة معلم المالكي جبران حسن الشيخ قال جانبه من
هللاَُّ َصلَّى هللاَِّ وَل َرُس أنَّ ه عن هللا رضي ُعَمَر اْبَن فعن شرعا٬ محرم فعل وهو الطريقة

َغَرًضا الرُّوُح يهِ فِ َشْيًئا َخَذ اتَّ َمْن َعَن َ ل مَ َّ َوَسل ْيهِ َ ب٬..َعل الكل قا س ذي ال ذلك ل هللا ر غف د وق
بمثل االستهتار ينبغي غضبفال ى إل ك ذل ؤدي ي د فق حق٬ بغير وقتلها المخلوقات هذه

سبحانه وعذابه  .هللا
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