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الخبر للتميزعنوان مكة بجائزة الفائزين ويكرم الرقمي المشاريع معرض يدشن الفيصل خالد

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 13تكرار

جديدة مشاريع وأطلق تعاون مذكرات توقيع  شهد

الفائزين ويكرم الرقمي المشاريع معرض يدشن الفيصل خالد
للتميز مكة  بجائزة

 

المكرمة الكناني-مكة   جمعان

الملكي السمو صاحب المكرمة مكة منطقة أمير الشريفين الحرمين خادم مستشار دشن
الرقمي ة المنطق مشاريع معرض الفيصل٬ خالد ان"األمير المك ة وتنمي ان اإلنس اء "بن

ي الملك السمو احب ص ه نائب ور بحض دة٬ ج ة قّب ي ف ك وذل ه٬ ل المصاحبة ات والفعالي
ر األمي الملكي السمو صاحب الشريفين الحرمين خادم ومستشار سلطان٬ بن بدر األمير
السمو احب ص الرياضة ر ووزي راء األم السمو أصحاب ن م وعدد ماجد ن ب مشعل
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ة البيع ق توفي دكتور ال حة الص ر ووزي ل الفيص ي ترك ن ب دالعزيز عب ير االم ي الملك
الفضلي٬ دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ةووزير الهيئ س رئي الي ومع

ناعي الص ذكاء وال ات للبيان عودية دايا(الس وم)س الي دي الغام دهللا عب دكتور ال الي مع
 .األربعاء

بة المناس ي ف ه كلمت ي ف موه س ال "وق حضر: ن لم كر ذر..الش اعت لمن ذر ..والع
وابتكر أبدع لمن  ".والتهنئة

 

ات الجه اريع مش ى عل ع واطل رض المع اء أرج ل داخ ل الفيص د خال ير األم ول وتج
عددها والبالغ المكان100الحكومية تنمية في الجهات دور عن لنبذة واستمع مشروع

مدى  عاما14على
 

ا مثله ة المكرم ة مك منطقة تطوير هيئة بين تعاون مذكرة توقيع مكة منطقة أمير وشهد
ا ومثله ة الدول ارات لعق ة العام والهيئة العارضي أحمد المهندس للهيئة التنفيذي الرئيس
األصول ة وحماي م لتعظي دف وته ه٬ بافقي عباس بن احسان االستاذ معالي الهيئة محافظ
خالل من الخاص القطاع مع الشراكة يدعم بما المكرمة مكة منطقة في للدولة المملوكة

والتنمية والتطوير لالستثمار  .تمكينه
 

وصندوق ة المكرم ة مك ة منطق ر تطوي ة هيئ ن بي اون تع ذكرة م ع توقي سموه شهد كما
دعم ى ال دف وته الفاخري٬ قصي االستاذ سعادة التنفيذي الرئيس مثلها السياحي التنمية

المنطقة في السياحي القطاع  .وتطوير
 

االتصاالت ووزارة ة المكرم مكة منطقة تطوير هيئة بين تعاون مذكرة توقيع شهد كما
ى ل وتهدف البسامي٬ بسام المهندس سعادة مثلها االتصاالت وشركات المعلومات وتقنية

الفيصلية لمشروع الرقمية التحتية البنية  .تطوير
 

الملكي السمو صاحب الشريفين٬ الحرمين ادم خ ار مستش الفيصل٬ خالد األمير وكّرم
بة بمناس ال ق ذي وال جدة٬ ة لمحافظ دمها ق تي ال وده جه ير نظ ماجد ن ب عل مش ير األم

"تكريمه ي: عمل ترة ف خالل ديدة الس اتكم وتوجيه اندتكم لمس السمو صاحب يا أشكركم
جدة امتنان..محافظ بكل بالتكريم تفضلكم على سموكم صاحب..وأشكر ا ي أملك وال

أقول أن إال ر:الفضل األمي ي الملك السمو صاحب فإن عنوان والتميز للعطاء كان إذا
والتميز العطاء هو الفيصل ج..خالد النات يز والتمي اإلبداع في األكبر الدور لسموه نعم
السمو صاحب الثاقب٬ الفكر ه..عن ب تشرفت الذي التكريم هذا في شريك لي كان إن

انوا فك ٬ ك ذل في دور لهم والحاليين السابقين جدة محافظة منسوبي الزمالء فإن ٬ اليوم
معين خير هللا بعد  "لي
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قائال كلمته "واختتم سيدي: ة٬ المبارك مسيرتنا قائد يحفظ أن القدير العلي المولى أدعو
ن األمي عهده ولي وسمو الشريفين٬ الحرمين ة٬..خادم العظيم ا مملكتن ى عل ديم ي وأن

المخلصة الجهود كل يوفق وأن واالزدهار٬ والرقي والرخاء والتقدم واألمان األمن نعم
والوطن المليك ثم الدين خدمة  "في

 

الحج وزارة ازت ف ث حي يز٬ للتم ة مك ائزة ج رع أف ي ف عة التس ائزين الف سموه٬ وكرم
جائحة اء أثن وزارة ال ود جه نظير رة والعم الحج دمات خ ي ف التميز فرع في والعمرة
ن م تي ال رة المبتك التقنية األنظمة الستحداث خطوات من اتخذته وما ٬ كورونا فيروس

ا أهمه رحمن ال ضيوف ة خدم وتسهيل تطوير ٬:شأنها ة الذكي ج الح ة بطاق مشروع
ة االحترازي اإلجراءات ظل ي ف الخدمات من العديد وتسهيل تنظيم في الفّعال وإسهامها
والعمل الريادي الدور نظير الصحة وزارة فازت اإلداري التميز وفرع ٬ الجائحة أثناء
ى عل اح بنج ا كورون يروس ف ة جائح ة أزم إدارة ي ف الوزارة به قامت الذي االحترافي
وتدشين المبادرات من بعدد وقيامها ٬ خاص بشكل والمنطقة عام بشكل المملكة مستوى
٬ الصحي األمن على والحفاظ األزمة مع للتعامل الذكية اإللكترونية التطبيقات من عدد
غ راب شركة ي ف د الرائ مشروعها نظير باور أكوا شركة االقتصادي التميز بفرع وفاز
ـ بـــ در تق تصديرية بطاقة العكسي التناضح بتقنية المستقل واإلنتاج المياه لتحلية الثالثة

ة)600( بتقني اه المي ة تحلي محطات بر أك إحدى لتصبح ٬ اليوم في مكعب متر ألف
والموثوقية الكفاءة درجات بأعلى المملكة في إنشاؤها يتم العالم في العكسي  .التناضح

 

ا جهوده نظير افي الثق يز التم رع ف ي ف يز التم ائزة بج ي العرب الشعر ة أكاديمي وفازت
ونشرها٬ والمعاصرة ة التاريخي اته دراس م ودع ي العرب الشعر ة تنمي ي ف المتخصصة
اد والنق الشعراء م ودع دراتهم٬ ق ر وتطوي ة والنقدي الشعرية المواهب أصحاب وتأهيل
دوات والن ديات والمنت رات المؤتم د وعق م٬ منه يزين والمتم البارزين وتكريم وتشجيعهم

المتخصصة  .والمحاضرات
 

ود جه نظير ة المكرم بمكة األحياء مراكز جمعية به ففازت االجتماعي التميز فرع أما
خالل من ة المعني زة األجه مع التام وتعاونهم كورونا فيروس جائحة لمواجهة الجمعية
ى إل إضافة اعدات٬ المس ديم وتق المتضررين د لتفق اء األحي يجوبون متطوع ألفي تجنيد
ة اجتماعي ة ناحي ن م ة األزم مع التعامل بكيفية المجتمع لتوعية الفعاليات من عدد إقامة

المنزلي الحجر مع يتوافق بما وتأهيلهم  .وصحية
ر نظي ة المقدس المشاعر ى بحِم ة الحكومي دوائر ال ع مجم ي العمران يز التم رع بف از وف

و مليون مساحة على يقع الذي المشروع من500مكّونات الستخدامه مربع٬ متر ألف
م مواقعه ن م تفادة واالس ج الح م موس اء أثن مباشرة دمات خ دم تق ال تي ال ات الجه ل قب
ي ف ي وروع رحمن٬ ال يوف ض ة لخدم تيعابية االس ة الطاق ع لرف اعر بالمش ابقة الس
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الجهات بين والتواصل وسهولة بيسر العمل من الجهات تمكّن التي المرونة  .تصميمه
 

ر نظي اء للكهرب السعودية بالشركة دة ج وب جن د تولي محطة ئي البي يز التم بفرع وفاز
ن م ثر أك باستزراع وذلك البحرية والبيئة المرجانية الشَُعب استزراع مبادرة مخرجات

ة)500( البيئ ى عل والمحافظة ة البحري اة الحي ة لحماي ة المرجاني الشعب ن م وحدة
ن واألم ة البحري ة البيئ ز وتعزي ماك األس و ونم ة المرجاني الشعب اثر وتك و نم لضمان
ة الطاق اج إنت ات عملي ن ع ة الناتج ة البيئي أثيرات الت ن م ل والتقلي يادين للص ذائي الغ

 .الكهربائية
 

االصطناعي ذكاء وال ات للبيان السعودية الهيئة فازت دايا"كما ز"س التمي رع ف ائزة بج
م الدع ير بتوف كورونا فيروس جائحة خالل بفاعلية الهيئة مشاركة نظير والتقني العلمي
وإطالق ر تطوي ي ف تجسدت تي ال ٬ ة األزم إدارة ب ة المعني ات للجه ة الرقمي والمساندة

وتباعد(تطبيقي ة)توكلنا العالق ذات ات الجه اعدة مس ي ف محوري بشكل أسهما اللَّذْيِن
ن للمواطني ة الالزم دمات الخ ير وتوف ي قياس ت وق ي وف ٬ ريعة س تجابة باس ة باألزم

 .والمقيمين
 

دكتور ال الصحة وزارة ل الرسمي المتحدث ن م ل ك ه ب از فف اني اإلنس يز التم فرع أما
صاحبت تي ال األحداث ل نق ي ف الماضي ام الع وده جه نظير العبدالعالي خالد بن محمد
وإبراز الصحة لوزارة اليومي الصحفي الموجز تقديم خالل من كورونا فيروس جائحة
ة توعي ة ومتابع ٬ ة كامل الصورة ونقل الجائحة هذه تداعيات مواجهة في المملكة جهود
ر عب أو الصحفية بالمؤتمرات سواء ٬ والوقائية االحترازية باإلجراءات بالتقيد المجتمع
ر أثم مجتمعي تفاعل ذلك صاحب مما ٬ االجتماعي التواصل بمواقع الشخصية حساباته
ر نظي بي العتي عد س ن ب د عي متقاعد واء والل ٬ الجائحة مع التعامل في المملكة تميز في
ة األمني اإلجراءات ي ف اركته ومش ة المكرم مكة منطقة لشرطة مديراً كان عندما عمله
في والعمرة الحج موسمي في الرحمن ضيوف وخدمة بالمنطقة والسالمة األمن لتحقيق

خاص بشكل االستثنائي الماضي العام وموسم ٬ عام بشكل الماضية  .المواسم
 

إذ ٬ ة الثالث ا أفرعه ي ف الخامسة دورته في الثقافي مكة بملتقى الفائزين سموه كرم كما
للبحث ة الرقمي ة مك ة بواب مبادرة من كل المؤسسية للمبادرات اإلبداع جائزة بفرع فاز
يبراني الس ن األم في الوطنية الكفاءة رفع ومبادرة ٬ عبدالعزيز الملك لجامعة واالبتكار
وم للعل دهللا عب ك المل ة جامع رة والعم للحج ول وحل أفكار تحدي ومبادرة ٬ جدة لجامعة

 .والتقنية
 

األمني د راص امج برن ادرة مب ازت ف ات المحافظ ادرات لمب داع اإلب ز جوائ رع ف ي وف
ادرة ومب ٬ أضم لمحافظة يُسر ادرة ومب ٬ المحافظة شرطة ذتها ونف الطائف بمحافظة
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ز بجوائ از وف ٬ دة بج ن األم ات دوري ذتها ونف دة ج ة لمحافظ د واح ن أم د واح ع مجتم
راد األف ادرات لمب داع ة(اإلب الهولوجرامي ارة اإلش ادرة د)مب محم راء زه ة للمواطن

محمد عهود للمواطنة الذكية الخاصة االحتياجات ذوي ُحلي تصميم ومبادرة ٬ المرحبي
اللحياني سهل زكية للمواطنة السعودية الرقمية القناة ومبادرة ٬  سحاحيري

 

ة كلم القحطاني مشبب دكتور ال الي مع ة المكرم مكة منطقة إمارة وكيل قدم جهته٬ من
ا فيه ال ق والحضور الي والمع السمو وأصحاب ه ونائب ة المكرم مكة منطقة "ألمير :

اركونا لتش بكم نرحب الناس٬ أفئدة إليها تهفوا بقعة أقدس تحتضن منطقة في بكم نرحب
س األم ي ف مت رس بطموحات ق يلي تنموي رس ع في تزاز االع وبهجة ر الفخ نشوة
ق تنطل ات الفعالي ن م ة حزم ل٬ أجم تقبل المس ون ليك اٍن بإتق وخططت الحاضر٬ مالمح
ى وملتق يز للتم ة مك ائزتي بج ائزين الف ة المكرم ة مك ة منطق أمير سيدي يكّرم إذ اليوم٬
تعرض نس ك ذل ب عق ي٬ الرقم الم الع ي ف دوة ق ون نك ف كي وعه وموض افي الثق ة مك
ي جانب ي ف ة التنموي ة المكرم مكة منطقة استراتيجية في منجزات من تحقق ما باعتزاز
م الدع م ث هللا توفيق لوال لتتحقق تكن لم التي المنجزات هذه المكان٬ وتنمية اإلنسان بناء
ات توجيه ك ذل يساند هللا٬ حفظها البالد هذه قيادة من المنطقة به حظيت الذي الالمحدود

ه نائب وسمو المكرمة مكة منطقة أمير سيدي هللا–ومتابعة أصبحت–حفظهما تى ح
ة المملك رؤية تحقيق في مشاركا به٬ يُحتذى أنموذجاً اليوم وطن2030المنطقة نحو

مزدهر واقتصاد حيوي ومجتمع .طموح ". 
 

"وزاد ون: لتك إخالص ب وا عمل اح نج ركاء شُ ا خلفه ف وق زات منج ة القُب ذه ه ت تح
ود جه ب جان إلى ف ا٬ لزائريه إعجاب ومحط ا ألبنائه ٍر فخ مصدر المكرمة مكة منطقة
ي ف ارز الب م دوره ة المنطق اء ألبن ان ك ي٬ األهل اع القط اركة ومش ة الحكومي زة األجه
ر لتطوي تراتيجية اس خطة وضع ي ف ارك ش من أول فهم التنموية المنطقة رؤية تحقيق
من جعلت أعماٍل ثمار نجني الدؤوب العمل من عاماً عشر أربعة وبعد واليوم منطقتهم٬

المجاالت مختلف في قدوة  ".المنطقة
 

"وقال وي٬: وتنم وإداري فكري تطور من وأبناؤها المنطقة إليه وصلت ما نلمس هنا
وموضوعه الثقافي مكة ملتقى في ممثالً الثقافي اإلمارة مشروع في بدأناه ما نستكمل إذ
ي وف االصطناعي٬ والذكاء للبرمجة مكة أيام لتنطلق الرقمي العالم في قدوة نكون كيف
تعرض يس ة متنوع ة حواري ات جلس بر ع ات والمقترح اآلراء ارُك نتش رى أخ ة محط

المنطقة وتطوير لتنمية المجاالت مختلف في التطوير ُسبل فيها  ".المشاركون
 

قائال كلمته "واختتم واستحث: ز التميّ و نح ا أميره ا قادن التي المكرمة مكة منطقة إنها
ها أرض ى عل الم األح أن ة اإلداري ه بحنكت ا وأقنعن ا٬ً ممكن تحيل المس ل لنجع ا هممن
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 ".تتحقق
 

دى إح ي وه طناعي٬ االص ذكاء وال ة للبرمج ة مك ام أي ة انطالق رض المع هد وسيش
وان عن ل تحم تي ال ة الخامس ه دورت ي ف افي الثق ة مك ى لملتق الريادية كيف"المبادرات

الرقمي العالم في قدوة ك"نكون المل ات جامع وطالبات طالب من فرق فيها ويشارك ٬
ب جان ى إل ا٬ والتكنلوجي ال األعم ة وجامع ائف٬ والط دة٬ وج رى٬ الق وأم دالعزيز٬ عب

االصطناعي والذكاء والبرمجيات التقنية مجاالت في وأكاديميين  .متخصصين
 

من أكثر عددهم البالغ المشاركون خطوات90وسيركز وضع على ومشاركة مشاركا
ه والترفي ياحة والس رة٬ والعم الحج مجاالت ي ف ي الرقم التحول تدعم وبرامج وخطط
ب جوان عدة إلى المتحدثون فيها سيتطرق حوارية جلسات إقامة إلى إضافة والخدمات٬

التقنية ظل في الخدمات تطوير وكذلك الرقمي٬ واإلعالن اإلعالم بينها  .من
 

ا٬ له ة التابع ات والمحافظ ة بالمنطق حية الص وادر الك ن م ددًا ع رض المع يف ويستض
المعرض يشهد ا كم ا٬ كورون جائحة مكافحة ي ف البطولي لدورهم وتقديراً بهم احتفاءاً
ب الجوان ا بينه ن م وعات الموض ن م دداً ع اركون المش ا فيه اقش ين ة حواري ة جلس
ذكاء وال ة والتنمي دمات الخ ر وتطوي ة٬ التقني الطفرة ب ا وتأثره ة واإلعالني ة اإلعالمي

عنوان تحت وغيرها٬ الرقمية"االصطناعي والخدمات واإلعالم  ".اإلعالن
 

ق تطبي الحسبان في األخذ مع والزوار المنطقة ألهالي مُتاحاً الرقمي المعرض وسيكون
يفتح وس بوعا٬ً أس تمر وسيس ا٬ كورون يروس ف ار انتش ن م للحد االحترازية اإلجراءات
ات القطاع وبي لمنس ارات زي م تنظي م يت وف وس ا٬ وزواره ة المنطق الي أله ه أبواب
ة األدبي ة األندي وأعضاء ي وممثل منسوبي ى إل إضافة ة٬ المنطق في واألهلية الحكومية

القطاعات من وغيرها والبلدية المحلية والمجالس  .والرياضية
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان على عين

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

لبنيالكاتب الرصد2706العدداالء 1تكرار

البيئة على  عين

 
 
 
 
 
 

لبني  آالء

للبيئةمر العالمي ياليوم ف اهمة للمس ود الجه لتضافر اإليكولوجية النظم الستعادة داعيا
و ي البيولوج التنوع ك ة البيئي ديات التح ل اخيح المن ير وثالتغ تل تويات مس اعد وتص

ة والترب اء والم واء بابها.اله بأس ي والوع دها تحدي كلة مش أي ل ح رق ط أول ا حتم
 .وأخطارها

 
عصرية وموضة صيحة فهي سواء حد على والغث بالثمين مليئة البيئة أحاديث  !لكن

 
أن أنه ش ن م الذي السكان بحجم التحكم أهمية عن تتحدث مؤتمرات إقامة تتخيل أن لك

والسفر والغذاء الطاقة على الطلب عجيب!يقلل  !حل
 

بكة ش ى عل ز يترك بعضها الضوء٬ رة دائ جل تشكل محددة لقضايا تستمع أن المالحظ
ي ف تنشط متنوعة االقتصادية واللوبيات فالمصالح منها؟ يسود سوف من المصالح٬ من
دد ج ون منتفع ا بركبه يلحق عادلة قضية أي مثل فالبيئة أخرى٬ عن وتصمت قطاعات

المالي ودعم سياسية ومصالح قوية ضغط  .وجماعات
 

ام االهتم ابع وأص زخم ال ه توجي ي ف اح النج واإلعالمي المي الع أثير الت تطاع اس ف كي
كلة المش أضالع ن م ضلع ي ينتق أو ي علم دليل ل ر يفتق منها البعض محددة٬ لمواضيع

قصد دون أو عمدا تهميشها أو لتحيدها أخرى عن ويغفل  .باإلظهار٬
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أن ل األص ي ف ن لك أ٬ خط س لي ة للبيئ ديقة الص ه وخيارات رد الف ى عل يز الترك ال فمث
المصنعة٬ والشركات والبيئية اإلنتاجية السياسات من تبدأ بكثير٬ الفرد قبل تبدأ الحكاية
ة التجاري الح والمص ة العالمي اج اإلنت ة بمنظوم ق يتعل ة المتاح دائل الب ر وتطوي
اة الحي ور لص وق وتس اج واإلنت د التوري ل سالس دد تح ن م ي ه تي ال ادية واالقتص
تحت ون لنك واإلعالن٬ التسويق وسائل في تتطور كل تستغل التي النهمة االستهالكية

الشراء وإدمان اإلعالنات من سيل  .تأثير
 

البيئة تؤذي التي المسممة الكيميائية المواد كانتشار وأولوياته مشاكله جغرافي قطر لكل
األمراض وتسبب البشر صحة على  .وتؤثر

 
ال فمث ة البيئ اطر مخ طرح في انتقائية الحراري:هناك اس االحتب أصبح اذا ولم ف كي

دا٬ تحدي ط النف ى عل والتركيز بها تسمع ما وأكثر بيئيا؟ األولى المشكلة المناخي والتغير
ة الطبيعي باب األس تحظى وال المختلفة اإلنتاجية القطاعات تأثيرات مضض على ويذكر

االهتمام من الحجم بذات الظاهرة هذه لدراسة  !والكونية
 

وام أك من ربة المتس مومها وس الم الع ات نفاي ن م ة المنبعث ة الدفيئ ازات الغ ى تحظ وال
يز الترك ذات ب واء٬ واله ة والترب اء الم ي ف ة المفتوح م.المكبات يت تي ال ات النفاي م حج

أصال للتدوير قابلة غير النفايات عن فضال ضئيل عالميا  .تدويرها
 

ناعة والص ي الزراع اع القط و ونم ة البيئي ات كالسياس ايا قض تحياء اس ى عل ر وتظه
ر وغي ي األخالق ير غ بشكل ات الحيوان ة وتربي ة البيئ على التأثير في ودورهم الغذائية
نقص ويض لتع ماد بالس ة الترب وإغراق وسمومها الحشرية دات المبي يل وس الصحي٬

 .خصوبتها
 

ي الت ة النظيف ة الطاق ات تقني ال فمث ة٬ البيئي القضايا ة مناقش د عن ة الكامل ائق الحق وتبتر
اح الري ات وتوربين ية شمس ة طاق محطات ت كان سواء اخي المن التغير في عليها يعول
ا٬ بنائه وراء ن م الغرض ق لتحقي المعادن من ضخمة كميات تستهلك فهي والبطاريات

لتطويره طويلة سنوات أمامه مازال بيئيا٬ مسؤولة بطرق المعادن  .واستخراج
 

يارات للس وم الليثي ن م المصنوعة البطاريات استخدم لتطوير طويل طريق العالم وأمام
ة للبيئ صديقة رق بط والمستخرج ة٬ ة.الكهربائي واالجتماعي ة البيئي ب العواق ف لتخفي
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الكهربائية السيارات توريدات  .لسلسلة
 

لبة الص خور الص ي ف وم الليثي ن ع ب التنقي رق ط ن م الي الح ع الوض س عك ى عل
وري٬ األحف ود الوق تخدام باس رارة للح ه وتعريض ة المفتوح ر الحف ن م تخراجه واس
تهلك ويس اطق المن ك بتل كان الس ى عل ر ويؤث حر للتص ها وتعريض احات مس دمير وت

ق وتطل اه المي شحيحة اطق بمن ة الجوفي ات الخزان من هائلة ي15كميات ثان ن م ا طن
الليثيوم من طن لكل الكربون  !أوكسيد

 
وااللكترونيات البطاريات من تدويره المعاد الليثيوم استخدام دعاوى تظهر هنا  .ومن

 
ة بكاف ة االجتماعي والعدالة اإلنسانية مع تتنافى كحقيقة البيئية العنصرية مشكلة وانتشار
الخدمات ديم تق ي ف اوت كتف ددة المتع ئها منش باب أس حسب متفاوتة٬ بنسب ولكن الدول
أو كان للس األصلية ات المجتمع أو يرة والفق ة الغني اء األحي ن بي الدخل تفاوت على بناء

مراء الس رة البش حاب ون.أص فيعيش موم الس ن م يرة كب ات لكمي كان الس رض تع أو
ة النظيف اه المي عن دا وبعي ة والترب واء اله وث تل ادر مص من القرب ون.ب يتعرض أو

صناعية مصادر من النتروجين أوكسيد ثاني من ال.لمستوى األطف صحة ستكون كيف
خطرة؟ نفايات من بالقرب  وهم

 
يا روس أن صدق ة٬ الملوث ير غ اه المي دمات خ إيصال مشكلة من البشر من كثير يعاني

أرجائها بعض في والتربة المياه تلوث في مشكلة  .لديها
 

اكل مش ن م السمراء البشرة وأصحاب األصليون السكان يشتكي أمريكا في أن وأعلم
البيئية  .العنصرية

 
ريعات التش عف فض ال٬ الطبع ب ن معي رق وع ون بل ة مناط ية القض ت ليس ا علم
با مناس مكانا األفريقية والقارة آسيا بجنوب الفقيرة الدول من يجعل البيئية واالشتراطات
توطن لتس يات الجنس ددة متع ركات والش دين والتع ناعات والص ات النفاي ات مكب ذب لج

البيئي التزامها عن يعبر منتجها على ملصقا تلصق ثم سمومها٬ وتلقى الدول  .بتلك
 

كلة مش أي حل د تري عندما لكن البيئية٬ القضايا كافة مع مشكلة لدي ليس للبيئة كعاشقة
كلة المش تحل لم فأنت األخرى والخيوط الرأس وتركت الخيط وطرف بذنب أمسكت لو
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مسكنا تستخدم بل  .وتعالجها
 

ال وإغف ة معين ديات تح ى عل يز الترك لكن البيئة تجاه ويقدمه يلعبه دورا لكل أن ونؤمن
به والتعمق إليه اإلشارة ويستحق واالستغراب٬ التساؤالت يثير  .أخرى

 
AlaLabani_1@ 
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النخيلعنوان بزراعة واالهتمام المملكة

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

القرنيالكاتب الرصد0العددعلي 1تكرار

النخيل بزراعة واالهتمام  المملكة
 
 

القرني خضران  علي

ك المل ة جالل هللا إذن ب ه ل ور المغف د ي ى عل ها تأسيس ذ من هللا دها أي ة المملك ت اهتم
يرته س ى عل اروا س ذين ال بررة ال وك المل اؤه أبن ده بع ن وم راه٬ ث هللا ب طي عبدالعزيز
بالغة أهمية من لها لما المملكة مناطق مستوى على النخيل زراعة بتشجيع أثره واقتفوا
بزراعة اهتمت التي المملكة مناطق أهم ومن وبركة تغذية اإلنسان حياة في حسن وأثر
ة المملك بر وتعت والقصيم٬ اء األحس ا منطقت اآلن حتى دم الق ذ من ذلك ب يزت وتم ل النخي

وأجودها التمور أنواع جميع إنتاج في دولة ثاني  .حالياً
 

ة المبارك ذرة الب ذه ه ة ة(وألهمي ام)النخل ع ل ك ي ف ا كعادته يم القص ة منطق م تُقي
التمور( ق)مهرجان العري لماضيها داً تخلي مشعل ن ب فيصل ا أميره ه وتوجي برعاية

المباركة المفيدة وثمارها المشرف  .وتاريخها
ة بمنطق ور التم ان مهرج حضوره اء أثن القصبي د ماج ور دكت ارة التج ر وزي ال ق وقد
أصحابها يز وتحف ل النخي زراعة في التوسع بتشجيع الدولة اهتمام إن العام هذا القصيم
اة حي ي ف الغ ب ر أث ن م ا له ا لم اً زراعي ا اهتمامه أولى من المملكة مناطق مستوى على

ومستقبلياً(اإلنسان .اقتصادياً ( 
 

اء أرج ل ك ى إل تصل أن ح ونطم ور للتم بالنسبة التجارية الهوية القصيم منطقة وتُمثل
ة٬ مكان ن م تحقه تس ا م ذ لتأخ اإللكترونية التجارة في حضورها وتعزيز بتسويقها العالم
ن ب ل فيص ير األم بحضور ور التم ان مهرج بمنظمي ه معالي اع اجتم الل خ ك ذل اء ج

القصيم منطقة أمير  .مشعل
 

بة بنس ور التم اج إنت ي ف اً عالمي ة الثاني ة المرتب في تأتي المملكة أن ن%17ويُذكر م
تقبلية المس ا رؤيته تهدفات مس منت وتض المي الع اج اإلنت ل ون)2030(مجم تك أن
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المناطق مختلف وتنتج العالم مستوى على للتمور األكبر ون%)1,54(المصدر ملي
النخيل عدد ويبلغ سنوياً مساحة%)31,2(طن على هكتار)107(نخلة )آالف

 

ا:خاتمة فيه والتوسع ل النخي ة بزراع ام االهتم ى عل هللا دها أي الدولة اهتمام يقتصر لم
ط روات.فق وخض ه وفواك ا بأنواعه وب حب ن م ة الزراع تقات مش ل ك ك ذل مل ش ل ب

اة حي ي ف اس األس داعم ال ة الزراع ار باعتب ى األول داياتها ب ذ من ات ومنتجع دائق وح
ومعيشة تغذية الزراعة مشتقات من ذلك آخر إلى  .الشعوب

 

إذا جهوداً الزراعة وزارة في ممثالً السبيل هذا في والحقاً سابقاً الدولة وتبذل بذلت وقد
ي ف ة والتنموي اءة البن اريع المش ن م الزراعة وحاجة متطلبات توفير في ُشكرت ُذكرت
فائضها وتُصدر الزراعة منتجات بعض في ذاتياً تكتفي البالد جعل مما مجاالتها شتى
ة بالزراع ام االهتم ي ف ة وحثيث ة دائب ا جهوده ت زال ا وم اورة المج دول ال ض لبع

ألهميتها بها والعناية ومعيشياً(ومشتقاتها .اقتصادياً ( 

 
الختام (نبض فيه: تمر ال أهله…بيٌت مسلم)جياع  .رواه
التوفيق  ..وبا

 
Ali.kodran7007@gmail.com 
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزيتونعنوان مهرجان في العالمي الجوف عرس

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الرويليالكاتب الرصد19344العددسلطانة 1تكرار

الزيتون مهرجان في العالمي الجوف  عرس

 
 

 

الرويلي.د مالح بنت   *سلطانة

الى تع ه قول ي ف م العظي ي اإلله م القس رف بش ون الزيت جرة ش ت حظي د ن«لق والتي
زادْت»والزيتون د وق الزيتون٬ مع فعل كما بالمباركة شجرة الكريم القرآُن َينعْت ولم ٬

الى تع ه قول ي ف هللا ور ن ذكر ب ا ِذكره ترن اق ن حي ا ٍة«بركته ُمَباَرَك َجَرٍة َش ْن ِم ُد يُوَق
اٌر َن هُ َتْمَسْس ْم َ ل ْو َ َول يُِضيءُ ا َه َزْيتُ اُد َيَك ةٍ يَّ ِ َغْرب َوَال ةٍ يَّ َشْرقِ َال وَنةٍ ي»َزْيتُ ف تركت واش ٬

لم وس ه علي هللا لى ص ه قول ي ف رفة المش ة النبوي نة الس ون الزيت ة برك ان وا«:تبي كل
مباركة شجرة ِمن َيخرج فإنه به؛ وادَّهنوا  .»الزيت

ام ع ف أل ش تعي تي ال دة الخال الشجرة ون الزيت شجرة فتعّد اإلنساني٬ الموروث في أما
ا م دم أق ن م ت وكان ورا٬ً ون اً وطعام اً زيت ا زارعه وتهب ر٬ وتثم تعطي وتظلّ وأكثر٬

التاريخ ويكتب الحرف أبجدية يتعلم أن قبل البسيطة وجه على اإلنسان  .زرعه
 

ام ع ذ ذه2008ومن ه ون٬ للزيت نوي س ان مهرج م تنظي ى عل وف الج ة منطق ت دأب
ايو م ن م السابع في العام هذا تنطلق التي والسياحية الثقافية الزراعية ار(التظاهرة )أي

واهتمام وبرعاية سكاكا٬ مدينة في الحضاري العزيز عبد بن عبداإلله األمير مركز من
الجوف منطقة أمير سمو من هللا–كبير من–حفظه متكاملة خلية تنظيمه على ويقوم

ط وس اق وس دم ق ى عل ون يعمل ذين ال ود وبجه يزة٬ المم وف الج ة منطق ة أمان ود جن
ه٬ ومرتادي ان المهرج زوار ل ة العام المة الس ي تراع تثنائية واس ة احترازي راءات إج
ن م رة عش ة الرابع خة النس الق إلط ك وذل رى األخ اإلدارات اقي ب ع م امن وبالتض
ذات دول ال ن م د العدي ن م ة عالمي اركة وبمش دولي٬ ال وف الج ون زيت ان مهرج
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الجوف ة لمنطق ة فارق ة عالم نوي الس ان المهرج ذا ه شكل حيث الكبرى٬ االقتصادات
للتوسع السعوديين تثمرين المس ار أنظ وجذب ة للمنطق ة زراعي هوية صنع في وساهم
ر كأكب ة عالمي ية قياس ا أرقام الجوف مشروعات حققت أن بعد سيما ال المجال٬ هذا في
األسمدة ن م الي الخ النقي الزيت من إنتاجها وتصدر العالم٬ في للزيتون حديثة مزرعة

إلسبانيا ووصوالً العالم دول من كثير إلى  .المركبة
 

من أكثر ُغرست الوفير الخصب ثراها ى18فعلى عل موزعة ون٬ زيت شجرة مليون
ارب يق رة12ما عش نحو نوياً س ج لتنت زراعي٬ مشروع آالف ة وثالث ة مزرع ف أل

قدماً والمضي للتفاؤل يدعو مما عالمية٬ ومواصفات بجودة الزيتون زيت من طن آالف
ات لمنتج ة التحويلي ناعات الص روعات مش ة وإقام جار األش ن م د المزي ة زراع ي ف
ون الزيت ت جف تغالل واس ابون والص ل التجمي واد وم ة الغذائي ناعات كالص ون الزيت
م طاقاته تثمار واس باب للش ل عم فرص اد إيج في يساهم ومما الصناعات٬ من وغيرها

وملحقاتها الزراعة مجال في االنخراط على  وتحفيزهم
 

ة مهم تثمارية اس ذة ناف يشكل ه في ة الدولي اركة وبالمش الجوف في الزيتون مهرجان إن
ن م ال المج ذا ه ي ف الدولية الخبرات من واالستفادة لإلفادة ذهبية وفرصة للمزارعين٬
ا كم اج٬ اإلنت ادة وزي والتحسين ر والتطوي نيع التص طرق أحدث ى عل اإلطالع خالل
إطالع الل خ من ياحيًا س الجوف ة منطق لتسويق ة ثمين ة فرص المهرجان ذا ه يشكل
الجوف٬ ة منطق ي ف ة واألثري ياحية الس اكن األم أهم على المهرجان وزوار المشاركين
ل داخ القصيرة ديوهات الفي رض ع أو م له ة جماعي الت رح م تنظي ن الممك من ث حي
ذوي ن م تفادة باالس ا به ف والتعري ع المواق ذه ه راز إب دف به ان المهرج ة أروق
ة٬ بالمنطق ار واآلث ياحة الس ة هيئ ي ف ياحيين الس دين المرش ن م برة والخ اص االختص
الً محف العرس ذا ه ل جع في يسهم بما واالختصاص٬ الباع أصحاب األكاديميين وأيضا

وثقافياً وسياحياً واقتصادياَ زراعياً  .عالميا٬

الجوف● بجامعة المجتمعية المسؤولية  مشرف
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لالقتصادعنوان ودعم للبيئة حفظ الطاقة ترشيد

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الشعالنالكاتب هللا الرصد19344العددعبد 1تكرار

لالقتصاد ودعم للبيئة حفظ الطاقة  ترشيد

 

الشعالن.د.أ محمد   عبدهللا

مبدأ على يعتمد الطاقة لترشيد جديد مفهوم ظهر عقود ثالثة "منذ ل: واألق كفاءة األكثر
ة اءة"تكلف كف ين وتحس ا عليه ة والمحافظ ة الطاق يد بترش رتبط الم وم المفه ذا ه دأ وب ٬

العالم دول معظم في واالنتشار والتوسع والتطور التبلور في إلى.االستخدام وباإلضافة
ى عل المحافظة ضرورة في يتمثل الطاقة استراتيجيات على ومؤثر هام توجه برز ذلك
از غ يز ترك وتخفيض الحراري االحتباس ظاهرة من والحد التلوث من وحمايتها البيئة
اء الكهرب د تولي محطات ا أبرزه ومن المصادر جميع من المنبعث الكربون أكسيد ثانى

التقليدي بالوقود تعمل التى والسيارات ه)األحفوري(والمصانع التوج ذا ه زَّز ع ولقد ٬
نحو اه واالتج الوقود نوعية وتحسين األحمال وإدارة الطاقة ترشيد برامج وتبني ظهور

ددة والمتج دة الجدي ة الطاق ادر مص ى عل اد االعتم ادة ات(زي بالطاق رف يع ا م أْي
 ).النظيفة

اإلنسان حياة في المؤثرة العوامل أهم من ومكوناتها وأشكالها صورها بكافة الطاقة تعد
دة عدي ة أولي ادر مص ن م ة بالطاق ان اإلنس ى عل ه قدرت ت جل هللا م أنع د ولق وره٬ وتط
والمصادر األحفوري الوقود فى المختزنة والطاقة الحركية الطاقة مثل مختلفة وبصور
ة وطاق ة النووي ة والطاق ة الحيوي ة الكتل ة وطاق اح الري ة وطاق ية الشمس والطاقة المائية
ة األولي ة الطاق ادر مص ى عل دم الق ذ من ان اإلنس د اعتم د ولق ا٬ وغيره زر والج د الم
ته معيش ط ونم ه أحوال ين وتحس وره أم هيل وتس ه وراحت ه احتياجات يخدم بما .وطوَّعها
ة المختلف ة الطاق مصادر ى عل اد االعتم درجة والعصور األزمنة مر على اختلفت ولقد
ا بم ات الطاق واع أن ع تطوي ى عل وقدراته وابتكاراته اإلنسان ومتطلبات الحتياجات تبًعا
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المختلفة وإستخداماته أغراضه  .يخدم
 

ى الت ع والرواف ة الحركي ة الطاق ت كان فبينما الطاقة لصور اإلنسان استخدام تطور ولقد
ن الراه ت الوق إن ف ة البداي فى الغالبة السمة هى األشياء وتحريك لنقل اإلنسان ابتكرها
ن م ة المختلف واع األن رق ح ق طري ن ع ة الطاق ى عل ول للحص ة مذهل ورات تط هد ش

وري األحف ود م(الوق ترول–الفح از–الب ة)الغ الكهربائي ة للطاق تخدامه اس ذلك وك
أو اح الري أو ية الشمس ة الطاق أو ة المائي المصادر تخدام إس أو الوقود حرق من المولدة

النووية  .الطاقة
 

ى ف تستخدم تى ال ة الطاق معظم أمين ت م يت ان ك الصناعي اط للنش األولى المراحل وفى
ب وترت ه عن أ نش ا مم وري األحف ود الوق ن م ات كمي حرق طريق عن المصانع تشغيل
ة والبيئ واء اله ث تلوي ي ف تتسبب تى ال تراق االح وادم ع ن م يرة كب ات كمي إنتاج عليه

ا.المحيطة وخطورته المشكلة دة ح ادة زي ى ف ما منطقة فى المصانع انتشار يسبب وقد
ن م والحد وث التل ببات مس ى ف م للتحك رامج ب ديها ل ليس المصانع تلك أن اعتبار على

ة المعقول بها نس على والحفاظ الضارة ة.تأثيراتها للطاق د المتزاي تخدام االس اعد س د ولق
اط النش بسبب الناشئ واء اله وث تل دة ش ن م التقليل فى المصانع تشغيل فى الكهربائية

األحفوري للوقود المباشر الحرق على المعتمد  .الصناعي
 

دة وبعي ة نائي اكن أم ى إل ا نقله إمكانية أهمها من التي الكهربائية الطاقة لمميزات ونظرا
ة العالي ا موثوقيته ومستوى فيها التحكم وسهولة استخدامها وبساطة الضوء بسرعة جًدا

ا حالي تسهم إنها حتى سريع بشكل استخدامها تزايد دان(فقد البل بعض ى ادل)ف يع ا بم
المستخدمة40% ات الطاق الى إجم ى.من عل ب الطل إن ف المى الع توى المس ى وعل

ات الطاق ى عل ب الطل ن م ى أعل دل وبمع و النم ى ف وسيستمر ا نم د ق ة الكهربي ة الطاق
ل تمث ا إنه ث حي ة الكهربائي ة الطاق تخدام اس بة نس د تزاي المستقبل سيشهد كما األخرى٬
ا به د يوج ال تى وال دة والبعي ة النائي اطق المن ي ف ة وبخاص ة للتنمي ي األساس ر العنص

للطاقة متاحة  .مصادر
 

ود الوق حرق ن م س رئي بشكل ا إنتاجه م يت ة الكهربائي ة الطاق إن ف الراهن الوقت وفى
حوالي يمثل حيث المي%80التقليدي الع توى المس ى عل ة الطاق الى إجم اج إنت .من

ع المتوق ن ادمين–وم الق دين العق الل خ ا ار-ربم الخي هو دي التقلي ود الوق يظل أن
بشكل ة العربي دول وال الم الع دول معظم ى ف ة الكهربائي ة الطاق اج إلنت اح المت رئيس ال

 .خاص
 

ة الطاق اج إلنت محطات يشمل ائي كهرب نظام خالل من ة الكهربائي ة الطاق استخدام يتم
ا توزيعه م يت ثم األحمال مراكز إلى المنتجة الطاقة لنقل كهربية نقل وشبكات الكهربائية
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ل قب ن م ة الكهربائي ة الطاق تهالك اس م يت ك ذل د وبع كهربائية توزيع شبكات طريق عن
الكهربائية(المشتركين الطاقة أغراض).مستهلكو في الكهربائية الطاقة استهالك ويتم

الحكومية المباني وفى والزراعية والصناعية والتجارية السكنية األغراض منها مختلفة
أخرى متعددة أخرى مرافق وفى الشوارع إنارة  .وفى

سعود● الملك  جامعة
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المكرمة3ضبطعنوان مكة بمنطقة فحم إلى وتحويلها األشجار بقطع لقيامهم البيئة لنظام مخالفين

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 28تكرار

إلى3ضبط وتحويلها األشجار بقطع لقيامهم البيئة لنظام مخالفين
المكرمة مكة بمنطقة  فحم

 

 واس-جدة
دة٬ ج محافظة وب جن ي ف ئي٬ البي لألمن الخاصة القوات لنظام)3(ضبطت الفين مخ

تانية الباكس ية الجنس ن م ة ل-البيئ والعم ة اإلقام ام لنظ الفين جار-مخ األش م لقطعه
ن م ثر أك وبحوزتهم اتي٬ نب م فح إلى تحويلها بغرض مكعب)100(الخضراء تر م

وتفحيمها األشجار تقطيع في تستخدم وأدوات المحليين والفحم الحطب  .من
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وة ق أن الكي الم د رائ د الرائ ئي البي ن لألم الخاصة وات للق الرسمي المتحدث وأوضح
والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع بمشاركة المكرمة مكة بمنطقة للطوارئ االستجابة
م بحقه ة٬ كاف ة النظامي اإلجراءات ت وُطبق المخالفين وضبطت الموقع على حملة نفذت

المعنية الجهات  .من
 

البيئة على اعتداًء تمثل حاالت أي عن اإلبالغ على والمقيمين المواطنين المالكي وحث
الرقم على الفطرية الحياة و)911(أو اض٬ والري المكرمة مكة و)999(بمنطقتي

المملكة)996( مناطق جميع  .في
 

لألمن الخاصة القوات ب ممثلة الداخلية وزارة بها تقوم التي الحملة إطار في ذلك ويأتي
ي ف ينشر وما المحليين٬ والفحم الحطب نقل أو بيع أو تسويق نشاطات متابعة في البيئي

اإللكترونية المنصات مختلف عبر المجال  .هذا
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان لنظام مخالفَين تضبط العام باألمن األمنية الجهات

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 12تكرار

البيئة لنظام مخالفَين تضبط العام باألمن األمنية  الجهات

 
 

 واس-الرياض
ام لنظ الفَين مخ واطنين م ة المكرم ة مك ة منطق في العام باألمن األمنية الجهات ضبطت
وجرى ركبتين٬ م ى عل ع للبي المعروض ي المحل الحطب ن م ة كمي ا بحوزتهم ة٬ البيئ

المختصة الجهات إلى وإحالتهما النظامية٬ اإلجراءات بحقهما واتخذت  .إيقافهما
 

وات الق ي ف ًة ممثل ة الداخلي وزارة ا به وم تق تي ال ة الحمل ذ تنفي ار إط ي ف ك ذل أتي وي
أو ع بي أو تسويق نشاطات ة متابع ي ف اندة المس ة األمني والجهات البيئي لألمن الخاصة
ا وم اطق٬ المن ربط ت تي ال الطرق ى وعل والمحافظات المدن داخل المحلي الحطب نقل

المنصات مختلف عبر المجال هذا في  .ينشر
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اة الحي أو ة البيئ على اعتداًء تمثل حاالت أي عن اإلبالغ على الجميع العام األمن وحّث

بالرقم باالتصال الطوارئ)911(الفطرية ورقمي والرياض٬ المكرمة مكة بمنطقتي
المملكة)999(و)996( مناطق جميع  .في
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والشرقية)814(تخريجعنوان بالرياض المنشآت أمن قوات تدريب معهدي من البيئي لألمن الخاصة القوات أفراد من

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

من)814(تخريج البيئي لألمن الخاصة القوات أفراد من
والشرقية بالرياض المنشآت أمن قوات تدريب  معهدي

 
 

 واس-الرياض
من)814(انضم تخرجهم د بع م زمالئه ى إل البيئي لألمن الخاصة القوات أفراد من

اض بالري المنشآت أمن قوات تدريب بمعهد عقدت التي األساسي٬ للفرد التأهيلية الدورة
الشرقية المنطقة في المنشآت وحماية أمن تدريب  .ومعهد

 
ة األمني اهج المن أحدث ى عل تمل اش ا نظرًي ا وتعليًم ة ميداني دريبات ت الخريجون وتلقَّى
الوطن عن ذود لل دار واقت ة مهني ل بك الشرف ميادين في للعمل األمن رجل تهيئ التي

أمنه على  .والمحافظة
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أن د بع ا٬ أدائه اءة وكف ئي البي ن لألم الخاصة وات الق وفعالية دور الخريجون وسيعزز

المخالفات من البيئة وحماية البيئية األنظمة إنفاذ في فائقة مقدرة  .أثبتت
 

يعمل الداخلية وزارة قطاعات ضمن أمني جهاز البيئي لألمن الخاصة القوات أن يذكر
ة٬ البيئي ة األنظم اذ إنف ى عل والعمل ات٬ والمؤسس راد لألف ئي البي تزام االل ق تحقي ى عل

المملكة مناطق جميع تغطية إلى تهدف انتشار خطة ضمن  .وذلك
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عشرعنوان الرابع الدولي الجوف زيتون المزارعين..مهرجان بين تنافسية تسويقية نافذة

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

عشر الرابع الدولي الجوف زيتون تسويقية..مهرجان نافذة
المزارعين بين  تنافسية

 
 

 واس-سكاكا
عشر الرابع الدولي الجوف زيتون بمهرجان بالمزارعين الخاص الزيتون معرض يعد

فيها يشارك الزيتون لمهرجان حقيقية تسويقية ة45نافذة المنطق مزارعي من عارضاً
ة مختلف وطرق أنواع ب دة المائ ون زيت تقات ومش ون الزيت ت زي ن م منتجاتهم لعرض ٬

من أكثر تنتجها بالجوف18والتي شجرة  .مليون
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رض لع زاً ومرك ويقية تس ذة ناف د يع ون الزيت ان مهرج أن ة المنطق و مزارع د ويؤك
ن م زوار ال ن م ير كب دد ع جذب في أسهم المائدة٬ وزيتون الزيتون زيت من منتجاتهم
عشرة الث الث نوات الس خالل واسعة نجاحات ن م ه حقق لما وخارجها٬ المنطقة داخل

واالقتصاد الزراعة مجال في بارزا أصبح واسما شهرة مكونا ٬  .الماضية
 

ة انطالق ذ من م له ة حقيق تسويقية ذة ناف أصبح ون الزيت معرض أن المزارعون ق ويتف
قبل وزيت13المهرجان ونهم زيت تسويق ام أم يراً كب اً عائق كان الذي األمر وهو عام

 .الزيتون
 

مزارعي ن بي ة المنافس روح لخلق كبير دور الجوف منطقة أمير سمو لجائزة كان كما
ب حس ون والزيت ت الزي ن م ج منت ل ألفض ائزة الج ذه ه موه س يص وتخص ة المنطق

المهرجان أيام طيلة اخذها على اللجنة تداوم التي المخبرية  .الفحوصات
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ندوةعنوان تنظم الحرام بالمسجد واألوبئة الوقاية البيئة"إدارة على الحفاظ في المملكة "جهود

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العدد0الكاتب 4تكرار

ندوة تنظم الحرام بالمسجد واألوبئة الوقاية المملكة"إدارة جهود
البيئة على الحفاظ  "في

 
 

 

المكرمة  واس-مكة
بالمسجد األوبئة ومكافحة الوقاية إدارة في ممثلة والخدمية الفنية الشؤون وكالة شاركت

بعنوان ندوة اليوم (الحرام ة: البيئ ى عل اظ الحف في المملكة ة)جهود لجن س رئي دمها ق
تركستاني فهد الدكتور المسلم للكشاف العالمي باالتحاد  .البيئة

 
عام في أنه التركستاني ة1400وأوضح تابع ت كان والتي األرصاد مديرية تحولت هـ

ر معايي أول أصدر د وق ة٬ البيئ ة وحماي األرصاد مصلحة إلى والطيران الدفاع لوزارة
ة للبيئ م نظ أول إصدار ى عل ة الموافق تمت قصير بوقت وبعدها والتربة٬ للمياه الجودة

الرشيدة1420عام القيادة اهتمام مدى يعكس وهذا هللا-هـ٬ والمياه-أيدها  .بالبيئة
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اه تج ا واجبه ة تأدي على وتعمل البيئة٬ على الحفاظ في كبيرة جهود لها المملكة أن وأكد
ا أبرزه ن وم ة٬ البيئ ة بحماي المرتبطة اريع والمش المبادرات إطالق خالل من :البيئة

ي بيئ ار إعم مشروع بر أك صاحبة المملكة وتعتبر والبيئة للطاقة أبحاث صندوق إنشاء
اريخ الت ي ئي-ف البي األداء ين لتحس ة المملك ي ف راء الخض طحات المس نسبة ادة -زي

ة للبيئ الصديقة ات التقني ة-تحفيز ملكي ة طبيعي ات محمي بع س اء وات-إنش الق اء إنش
البيئي لألمن آخر-الخاصة مشروع وهو النظيفة األمونيا مشروع على العمل وكذلك

من الجديد المنتج وتصدير بإنتاج تقوم إذ المناخ٬ في الملوثات من للحد المملكة اعتمدته
در كمص ات االنبعاث ع جمي ن م تفادة لالس ل العم تمرار اس ذلك وك ة٬ النظيف ا األموني
ة وطاق ية الشمس ة الطاق ن م تفادة االس ى عل ة المملك ل تعم ا كم ة٬ للبيئ بمنافع اقتصادي

وخضراء متجددة طاقة إلنتاج  .الرياح
 

ة الحماي ي ف وي النب والمسجد الحرام المسجد لشؤون العامة الرئاسة جهود واستعرض
الحرام٬ بالمسجد ة األوبئ ة ومكافح البيئية الوقاية إدارة الرئاسة استحدثت حيث البيئية٬
ومرافقه٬ الخارجية وساحاته الحرام بالمسجد التعقيم عمليات بتكثيف اإلدارة قامت وكما
ة واالحترازي ة الوقائي اإلجراءات ع جمي تطبيق مع السالمة معايير أعلى وفرت وكذلك
جد بالمس م التعقي ة منظوم دعم ب ك وذل ة٬ العالق ذات ات الجه ن م الصادرة ات والتعليم

بـ م)10(الحرام اس ل يحم مشروع وإطالق الحرام٬ المسجد داخل م للتعقي روبوتات
الحرام( بالمسجد المحيطة الساحات تشجير ة)مبادرة المملك ة رؤي ع م ياً تماش ك وذل ٬

السعودية التلوث)2030(العربية من والحد النباتي٬ الغطاء  .بنشر
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المنورة"عنوان المدينة لمبادرة"جائزة الثانية العمل ورشة البيئة"تنظم "جائزة

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العدد0الكاتب 3تكرار

المنورة" المدينة لمبادرة"جائزة الثانية العمل ورشة تنظم
البيئة"  "جائزة

 
 

المنورة  واس-المدينة
لمبادرة الثانية العمل ورشة أمس المنورة المدينة جائزة مؤسسة ة"نظمت البيئ ائزة "ج

رع األف اء بن حول ئي البي المجال في واالختصاص الخبرة ذوي آراء استخالص بهدف
للمبادرة األساسية والمعايير مجال,الرئيسة في المتخصصة المرجعيات من واالستفادة

حكومية,البيئة جهات عدة من متخصصين بمشاركة المؤسسة بمقر  .وذلك
 

ورشة اور مح طه٬ عبدالرحمن بن جمال المهندس للجائزة التنفيذي المدير واستعرض
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ي الت ورة المن ة المدين ائزة ج مؤسسة مبادرات إحدى تعّد التي البيئة جائزة مبادرة عمل
د العدي ي ف افس التن على الجهات تحفيز على وستعمل والبناء٬ اإلعداد طور في تزال ال

تشمل المجاالت التصحر:من ة ومكافح ق٬ للتطبي القابلة المبتكرة والمبادرات األبحاث
البيئي الوعي ورفع التدوير٬ وإعادة البالستيك٬ وبدائل النباتي٬ الغطاء  .وزيادة

 
يتناسب بما وتقويمها ومناقشتها المعايير استخالص سبل الورشة في المشاركون وناقش
والشركاء ع للمجتم دة وفائ ة منفع ن م ائزة الج تقدمه وما ومجاالتها٬ الجائزة أهداف مع

بها الخاصة المعرفة ومصادر الجائزة أفرع ومتطلبات  .المستهدفين
 

ي ف ة والدولي ة واإلقليمي ة المحلي ارب والتج الجوائز من العديد إلى الورشة تطرقت كما
ا وتطبيقه ائزة الج اء بن ي ف ة مرجعي ارب كتج ا منه تفادة لالس ة البيئ ال ت,مج واختتم
البيئة مجال في الجائزة من الهدف تحقيق إلى الهادفة التوصيات من  .بالعديد
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الباحةعنوان في الزراعية التعديات إيقاف

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7559العددالكاتب 1تكرار

الباحة في الزراعية التعديات  إيقاف

 

 الوطن:الباحة

ة منطق ة ألمان دي البل س المجل ى ة«أوص ى»الباح عل ي العمران ف الزح اف بإيق
نطاق يع بتوس بة المناس دائل الب اد وإيج ذاء٬ الغ لة س ى عل حفاظا ة٬ الزراعي المدرجات

الشرقي الشمال نحو  .المدينة
 

ان جمع س٬ المجل س رئي ب نائ ة برئاس س المجل دها عق تي ال ة الجلس الل خ ك ذل اء ج
األعضاء جميع وبحضور  .الكرت٬

 
بث ي ف ة المتمثل ة٬ اإلعالمي ة اللجن ا طرحته تي ال رة الفك دي البل س المجل أعضاء وأيد
ات متنزه داخل م ي ف نر الب ات ولوح النشرات خالل من الجمالي الحس وتنمية الوعي

عنوان»الباحة«وحدائق كان«تحت مما أفضل المكان المكتسبات»دع على حفاظا ٬
العامة والصحة  .الطبيعية

30



 

لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر برازيليةعنوان أبقار شحنتي يستقبل جازان ميناء

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7559العددالكاتب 1تكرار

برازيلية أبقار شحنتي يستقبل جازان  ميناء

 
 

معشي:جازان  حسين

ا متنيهم ى عل تحمالن فينتين س ي الماض بوع واألس س أم ازان ج ة منطق اء مين تقبل اس
عددها بلغ برازيلية٬ أبقار م7739شحنتي لدع المخصصة ة٬ الحي ار األبق ن م ا رأس

المجاورة والمناطق المحلية  .األسواق
 

متتالية  شحنات
المواشي حنتي ش أن الكي الم منصور تثمر المس ار«أوضح ى»األبق إل لت وص تي ال

عددها بلغ البرازيل جمهورية من قادمة جازان منطقة ار7739ميناء األبق ن م رأسا
سفينتين متن على من.الحية عدد وصول ة القادم ام األي خالل ع المتوق من أنه مضيفا

ود الجه ى عل الكي الم نى وأث الم٬ الع ارات ق ن م دد ع ن م توردة مس ي المواش حنات ش
ارك وجم والزراعة ة البيئ وزارة رع وف ازان ج اء مين ي ف المسؤولين قبل من المبذولة
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 .الميناء
 

المحلية األسواق  دعم
ا ومطابقته ة العالي ا بجودته از تمت تي وال البرازيل من المستوردة األبقار إن المالكي قال
م لدع اورة٬ المج اطق المن واق وأس ة المحلي واق األس دعم ل ت خصص تراطات لالش
ة لخدم ية تنافس عار بأس ة الحي وم اللح ن م ي المحل السوق ات احتياج وتوفير استقرارها

ه خيارات ع وتنوي تهلك ت.المس وق في ة الحي ار األبق شحنة غ تفري رى ج قياسي ت وق
د للتأك ة٬ والزراع اه والمي البيئة وزارة في الحيوانية٬ المحاجر أطباء فحص بعد قياسي
ع يتمت التي المتطورة٬ التحتية البنية ظل في وذلك محجرية٬ أمراض أي من خلوها من
ة الوطني وادر الك ن م ه يمتلك ا وم البضائع٬ واع أن ف مختل تقبال الس جازان اء مين ا به
واآلالت دات٬ والمع ورة المتط ات واإلمكان يزات التجه ى إل افة باإلض ة٬ المؤهل
احات والس البضائع٬ ومحطات البضائع ة ومناول والتفريغ٬ الشحن ألعمال المخصصة

البحرية والتجهيزات  .والمباني
 

من ثر أك الماضية القليلة األشهر خالل استقبل قد جازان ميناء رأس148وكان ف أل
األنعام وأغنام(من وأبقار ازان)إبل ج اء مين أن ذكر ي الم٬ الع ارات ق معظم من قادمة

ه لوقوع ك وذل ر٬ األحم البحر ساحل على بالمملكة التجارية الموانئ أهم من واحداً يُعد
رق وش ي العرب ج والخلي األقصى رق والش ا أوروب ن بي ة٬ البحري ارة التج رق ط ى عل

بالمملكة الجنوبية للمنطقة الرئيسية البحرية البوابة وهو  .إفريقيا٬
الفيديو  شاهد

https://youtu.be/YZZwXVaAcYE 
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النظيفة..بالفيديوعنوان الطاقة باستخدام التوت بجني ينجحون القصيم مزارعو

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3259العددالكاتب 1تكرار

الطاقة..بالفيديو باستخدام التوت بجني ينجحون القصيم مزارعو
 النظيفة

 
 

الحميد  ):صدى(يوسف

أو األسود العليق المكسيك"التوت"انتقل ن م ة الجنوبي ا أمريك ارة ق فياض أقصى من
أجواء ذلك ب دين متح ة٬ المنطق مزارعي ود بجه القصيم ة بمنطق ة البكيري محافظة إلى

القاسية  .الصحراء

قبل الفراولة زراعة في بدأوا أنهم المزارعين٬ أحد وتزامن7وأوضح تقريبا سنوات
ن م جزء ة تغطي ومحاولة فيه الزراعة بتكثيف يقومون حيث للتوت؛ زراعتهم ذلك مع

وهناك الشمسية الطاقة المزرعة تستخدم كما الفاكهة٬ هذه لمثل المحلي 200االحتياج
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حوالي طاقة ينتج شمسًيا مجموعه60لوًحا فيما ويغطي محمًيا20كيلو  .بيًتا

البكيرية مزارع إحدى و30وتنتج التوت من عن15طًنا فضًال ة٬ الفراول ن م طًنا
د تع ا بينم تثماراتها٬ واس ا زراعته ي ف ب يرغ ن م لكل تالت والش االستشارات ير توف

ود وج ن ولك ارس٬ م ي ف ي وتنته مبر ديس ي ف دأ تب مية موس ة الفراول ة وت"فاكه البي
ى"المحمية حت ل أبري شهر ن م ه زراعت م ت ث حي كبير؛ بشكل يزيد التوت إنتاج جعل

تقرير بحسب  "اإلخبارية"ديسمبر٬

الفيديو  شاهد

https://www.slaati.com/2021/06/09/p1865737.html 
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر "بالفيديوعنوان اإلبل.. ُسقيا بمياه دماءهم يحذّر"يخلطون حثلين هللا:وابن ترضي ال ممارسات

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

"بالفيديو اإلبل.. ُسقيا بمياه دماءهم يحّذر"يخلطون حثلين ال:وابن ممارسات
هللا  ترضي

في يساعد بالمملكة مقيم أّي ترحيل من أيام قبل عبث"حّذر
سوداء"اإلبل بقائمة  ووضعه

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

و فيدي ي ف األشخاص بعض به يقوم تصرٍف من حثلين؛ بن فهد اإلبل نادي رئيس حّذر
اإلبل ُسقيا بمياه دماءهم يخلطون وهم فيه ظهروا حيث  .متداول٬
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ة الواقع عن ديو في مقطع ى عل اً معلق تر توي ي ف حسابه عبر ي:وقال إخوان ن م أرجو
وال رسوله٬ وال هللا ترضي ال التي الخاطئة الممارسات هذه مثل من الحذر اإلبل مُالك

بالحيوان المختّصة الدولية المنظمات  .جميع
 

أن ن؛ حثلي ن ب الح ف ن ب د فه ل اإلب ادي ن إدارة س مجل س رئي د أّك ام أي ل وقب ه أن يُذكر
اعد يس ة بالمملك م مقي أّي بانتطار ستكون السوداء القائمة على والوضع الترحيل عقوبة

اإلبل"في  ".عبث
 

حثلين"وأوضح ة"ابن بطريق ت كان سواء ة المخالف هذه على المساعدة يشمل ذلك أن ؛
عودية٬ الس ة العربي ة المملك ن م وّرط المت ل يرح وف وس رة٬ مباش ير غ أو رة مباش

العقوبة تطبيق بعد السوداء القائمة في  .ويُوضع
 

أن اإلبل"يذكر داع"غش خ ة محاول ي ف البعض٬ ا له أ يلج ل تجمي عمليات عن عبارة
ل اإلب زايين م ان مهرج ي ف ات المنافس ي ف دخول ال رض لغ ا ومنه ا٬ بجماله اهد المش
نسخة ن م أكثر في المختّصة اللجان قِبل من ضبطه يتم ما وهو متقدمة بمراكز والفوز

األنظمة وفق مرتكبه معاقبة  .سابقة
 

 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/l1l2csJWxNc 
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرياتعنوان منها مختلفة بأمراض النخلة تصيب الري مياه زيادة

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17527العددالكاتب 1تكرار

نضوج..»الغر«و»الطيار«أبرزها تعجل األجواء حرارة
 الرطب

الفطريات منها مختلفة بأمراض النخلة تصيب الري مياه  زيادة

 

الثمار نضج في دورا تلعب المناخية درويش:تصوير(العوامل آل  )درويش
 

العويس  األحساء-محمد

ى إل ام األي ذه ه اء٬ األحس محافظة هده تش ذي ال المبكر٬ رارة الح ة درج اع ارتف فر أس
ا ومنه رة٬ المبك ناف األص ور وظه ب الرط ول محص وج ر٬«نض والغ ار٬ الطي

ة»والمجناز بقي ور وظه اج اإلنت ي ف يرة كب رة وف ة القادم ام األي هد تش أن ع توق وسط ٬
ة.األصناف مختلف أمراض ب النخلة تصيب الري مياه زيادة أن من مختصون حذر فيما

الفطريات  .منها
 

37



 
منتظم  نضج

الدويرج وليد الزراعي الباحث الحرارة:قال ة درج ارتفاع ومنها المناخية العوامل إن
ا منه ب الرط ير ببواك ر نستبش ابق الس ي ف ا وكن ار٬ الثم ج نض ي ف يرا كب دورا ب تلع
ب٬ الرط ير تباش ن م اني الث وع الن دأ يب تى ح ترة ف ر وننتظ از والمجن ر والغ ار الطي
في متوالية األصناف تلك فنجد اآلن أما فترته٬ في صف كل بنزول االستبشار وكالعادة
ت بوق دد ومح منتظم نضج ن م ابق الس ي ف ه علي ت كان ما بعكس واحدة ودفعة النزول

األصناف بقية ظهور ستشهد القادمة القليلة الفترة أن خاصة  .معلوم٬
 

المصدات  وضع
راءات اإلج اذ اتخ ي ف ب٬ الرط اج بإنت ن والمهتمي زارعين الم ن م د العدي دأ وب
خالل من ج المنت ى عل حفاظا الحرارة درجات اع ارتف لمواجهة الالزمة واالحتياطات
رارة للح رض التع ن م ج المنت ة حماي ذلك وك ة٬ الالزم دات المص ع وض ى عل ل العم
بة المناس ات األوق ار اختي اة مراع ع م اش القم أو ورق ال ن م المصنعة األكياس بوضع

الباكر الصباح بداية تكون ما دائما التي المحصول٬ جني  .لعملية
 

نوعية  جودة
الصيف٬ حرارة درجات اع ارتف ع م ل للنخي اه المي ات كمي ادة زي من مختصون وحذر
ن م ة معين ات بكمي ة النخل ري ي ف ة والحديث ليمة الس رق الط اع اتب رورة ض دين مؤك
ن محذري د٬ جي اج نت ى عل الحصول دف به ا٬ به ر تم التي الثمار مراحل بحسب المياه٬

الثمرة في النوعية الجودة وإهمال اإلنتاج كمية زيادة المزارع سعي يكون أال  .من
 

نباتية  أمراض
م ل والتجمي ة الزراع ي اختصاص د ض.وأك بع دى ل ادا اعتق اك هن أن م٬ الملح د محم

تصل قد التي الحرارة٬ درجات ارتفاع خالل عطش بفترات تمر النخلة بأن المزارعين
يتسبب50إلى وقد فتراتها٬ زيادة أو النخلة٬ ري مياه كميات يزيد قد ما مئوية٬ درجة

ار ثم ل تحم ا أنه خاصة النخلة٬ حول الفطريات تواجد مثل نباتية بأمراض إصابتها في
األحساء»الرطب« في الحالية الفترة خالل اإلنتاجية المراحل إحدى وهي ٬. 

 
تقليدية  طرق

م ة.وشدد طريق تستخدم التي الري٬ في التقليدية الطرق عن البعد ضرورة على الملحم
ة الترب وع ن ى عل د يعتم وازن مت ري امج برن ذ تنفي ة أهمي دا مؤك وائي٬ العش ر الغم
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دل بمع ون يك ا م ادة ع ذي ال النخلة٬ وعمر البيئية دل3والظروف بمع بوعيا أس ات ري
ار400 األزه اقط تس ع لمن ح التلقي ة مرحل الل خ ري ال ة عملي ل تق ا فيم ة٬ للنخل تر ل

دل بمع ويكون الحشائش نمو وكثرة الفطرية األمراض بوعيا3٬-2وانتشار أس رات م
ة مرحل خالل ا وتقليله ا٬ الخالي ام انقس لتشجيع ار الثم د عق د بع ري ال ادة زي يجب ا كم

والرطب  .المنصف
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بيئيةعنوان من180:ندوة للتخلص متسربة10عاما نفط برميل ماليين

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17527العددالكاتب 1تكرار

بيئية من180:ندوة للتخلص نفط10عاما برميل ماليين
 متسربة

الملوثات5 لرفع حديثة وتقنيات متخصصة  مراكز

 

السليمان  الدمام-محمد

د ة البيئي وعي ة وجمعي خضراء اق آف ة جمعي مدير البيئي المستشار عبدالرحمن.بين
نوات الس ي ف ات الملوث ن م ص التخل ي ف يرة وكب حة واض ة المملك ود جه أن قير الص
ور تط ع م الم٬ الع دول ن م ير كث ي ف تخدم تس ال ات تقني ة المملك دى ل وأن ية٬ الماض
ج الخلي ا هم ن٬ مهمي بحرين ى عل ل تط ة المملك أن موضحا المجال٬ ذا ه ي ف ملحوظ
ة للرقاب الوطني ز المرك ا منه متخصصة٬ ز مراك اك هن وأن األحمر٬ والبحر العربي٬

البيئي االلتزام  .على
 

حديثة  تقنيات
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تحت ي٬ المرئ االتصال بر ع الشرقية ة المنطق ة أمان ا نظمته تي ال دوة الن ي ف وأوضح
وان ا«عن ودالالته ا مظاهره ة المملك ي ف ة البيئي ة ة»النهض البيئ وم ي ع م ا تزامن ٬

انسكاب وادث ح وأن ترول٬ للب ا إنتاج الم الع ي ف دول ال بر أك ن م ة المملك أن المي٬ الع
ط النف ات ملوث تبقى وس ار٬ البح بر ع وينقل ينتج النفط دام ما قائمة٬ مشكلة ستبقى النفط
ل أق تكون س ار اآلث فإن الدؤوب والعمل االهتمام ومع الحديثة٬ التقنيات مع ولكن قائمة٬

قبل ذي  .من
 

بحرية  حياة
ي ف د عق ذي ال ة والتنمي ة للبيئ اني الث دولي ال دة المتح م األم ر مؤتم بحسب أنه وأضاف

عام إلى1992البرازيل تحتاج العربي الخليج في البحرية الحياة فإن عاما180م٬
من بـ10للتخلص المحيطات وتتلوث الخليج٬ حرب خالل تسربت نفط برميل ماليين

و6.5 نويا٬ س ات النفاي ن م طن ا90مليون تدويره م يت ال ات الملوث ذه ه ن م ة بالمائ
ى وعل ة البحري ات الكائن ى عل بالضرر ود ويع ة البحري اة الحي دد يه بشكل تتراكم فهي
بيل س ى وعل ة األهمي البالغة القضايا من والتربة الماء تلوث بأن منوها اإلنسان٬ رأسها

ن م ثر أك غ يبل ات بالملوث وءة الموب دة المتح ات الوالي ي ف ع المواق دد ع فإن 40المثال
موقع  .ألف

 
خطير  مؤشر

الم الع د يفق ام٬ ع كل بش وث التل بب وبس ه أن ابع ي18وت األراض ن م ار هكت ون ملي
ب طل ى عل د والتزاي كان الس دد ع د تزاي ع م دا ج خطير مؤشر ذا وه نويا٬ س الزراعية
احات مس ة الخاطئ الممارسات بعض خالل من اإلنسان يفقد حيث الزراعية٬ المنتجات
ود وج دل مع اقص ويتن ا وغيره اه المي ادر ومص ة الترب ل مث ات الملوث بب بس يرة كب

بمعدل ي2الغابات تعان تي وال اخي٬ المن ير التغ كلة مش اقم تف ي ف ويسهم سنويا٬ بالمائة
والضوئي والبصري الضوضائي التلوث إلى إضافة الدول٬ بعض  .منها

 
التهاون  خطورة

ام ع ي ف ئي البي دهور الت اليف تك أن بلغت2014وأكد ة المملك ي لایر86٬ف ار ملي
إلى في90ووصلت لایر مجال2020مليار في التهاون خطورة على يدل وهذا م٬

ة رؤي خالل ة المملك تحرك باب أس ويوضح ى2030البيئة٬ عل المحافظة ل أج ن م
وتعزيزها  .البيئة
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بيئية  نهضة
ة البيئي ز المراك يس تأس ي وه ة٬ المملك ي ف ة البيئي ة النهض اهر مظ قير الص اول وتن
ن لألم الخاصة وات والق الجديد٬ البيئة نظام وصدور الملكية٬ والمحميات المتخصصة٬

ومشروعا ئي٬ راء«البي الخض اض و»الري لمان«٬ س ك المل ة الوعي»حديق د وتزاي ٬
السعودية ا ومبادرت ة٬ العمالق ة التنموي اريع المش ي ف ة بالبيئ والعناية المجتمعي٬ البيئي

يس وتأس ر٬ األخض ط األوس رق والش راء٬ االت5الخض مج ي ف ة متخصص ز مراك
ى عل المحافظة ب جان ل تغف م ل المملكة في العمالقة المشاريع أغلب أن موضحا البيئة٬

البيئة تخدم العناصر جميع أن على يدل وهذا  .البيئة٬
 

مجتمعي  وعي
ي البيئ ال المج ي ف ة التطوعي ال األعم وأن ي٬ المجتمع ئي البي الوعي د تزاي إلى وأشار

خضراء روابط ووجود ومتنوعة٬ ا200كثيرة عدده وصل تي ال ات والجمعي رابطة
المملكة20إلى في البيئية النهضة روافد من مهم رافد وهو بيئية  .جمعية
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الخبر تفاصيل

الخبر والدواءعنوان هدرها:»الغذاء تمنع والفواكه الخضار مشتريات تنظيم

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

والدواء« هدرها:»الغذاء تمنع والفواكه الخضار مشتريات تنظيم

 

التحرير|الرياض●  فريق

الخضار ن م تريات المش م تنظي ة أهمي ى عل التأكيد والدواء٬ للغذاء العامة الهيئة جددت
اإلسراف بمنع وذلك الغذائي٬ الهذر ومنع حمايتها في للمساهمة  .والفواكه

أن تر توي بموقع توعوي٬ بإنفوجراف الهيئة والخضراوات%45وقالت ه الفواك ن م
والشراء صحيح بشكل ا بتخزينه درها٬ ه ن م الحد يجب لذلك عالمًيا٬ تهدر عام بشكل

التلف قبل واالستهالك الحاجة قدر  .على
 

ضمن الغذائي االستهالك لترشيد نصائح حددت والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة وكانت
الزود«حملة وال الهدر»النقص وتقليل الغذاء استهالك لترشيد المملكة أطلقتها  .التي

 

المنتجات لشراء ط التخطي يجب الغذائي االستهالك لترشيد أن البيئة وزارة وأوضحت
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جائع وأنت تتسوق وال واحتياجاتها األسرة عدد مع تتماشي التي  .الغذائية
 

ار وابتك ذائي الغ در اله ب لتجن الوحدة ة الوجب ي ف األصناف ن م ار اإلكث عدم ب ويج
االنصياع دم وع بوعي ة التجاري ات اإلعالن ع م ل والتعام ة٬ األطعم ا بقاي ن م وصفات

البيئة لوزارة وفقًا لها٬ حاجة ال منتجات  لشراء
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المزارعينعنوان إلعانة حكومية جهات بست ترتبط البيئة

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد19344العددالكاتب 1تكرار

المزارعين إلعانة حكومية جهات بست ترتبط  البيئة

 

المبارك-الرياض  سعيد

ات جه ت س ع م ي اإللكترون ربط ال ة خدم ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت أطلق
شملت وزارة:حكومية ة٬ االجتماعي ة والتنمي البشرية وارد الم وزارة ارة٬ التج وزارة

الوطني المعلومات ومركز واإلرشاد٬ والدعوة اإلسالمية والمؤسسة)NIC(الشؤون ٬
تفيدين المس ة خدم دف به ك وذل د٬ للتقاع ة العام والمؤسسة االجتماعية٬ للتأمينات العامة
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الزراعية اإلعانات برنامج  .من

ن م ق التحق تهدف يس ت٬ الس ات الجه ع م ي اإللكترون ربط ال أن وزارة٬ ال حت وأوض
االحتياجات ذوي ات وبيان ب٬ الرات ات وبيان الوظيفية٬ الحالة ومعرفة التجاري٬ السجل
ات وبيان ة٬ االجتماعي ة والحال ة٬ الوطني ة الهوي إلى إضافة اإلعاقة٬ وتصنيف الخاصة٬
ات بيان ن م د للتأك ة جه ل ك تخصص حسب ك وذل التقاعد٬ وبيانات والمؤذنين٬ الدعاة

الزراعية اإلعانات لبرنامج  .المتقدمين
 

التحول يرة لمس ة مواكب يأتي الحكومية٬ الجهات مع اإللكتروني الربط أن إلى وأشارت
التعاونالرقمي خالل اتمن متطلب بي تل ة ومتكامل ذكية إلكترونية خدمات لتقديم التقني

از٬ إنج رعة س ق وتحقي تدامة٬ المس ة الزراعي ة الريفي ة التنمي امج برن ن م تفيدين المس
ن بي ترك المش ل والعم ي٬ الحكوم ل العم ر تطوي ى إل باإلضافة والجهد٬ الوقت وتقليص
ق يحق وراً متط اً تقني الً وعم ة فاعل راكة ش من يض ا بم ة الحكومي ات والقطاع ات الجه

المنشودةالمصلحة األهداف ويحقق  .العامة٬
 

ول التح ة خط من وض وات الخط ذه به ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة تهدف وتس
ب طل وتسهيل الكفاءة٬ رفع في ستسهم التي العمل٬ إجراءات أتمتة على العمل الرقمي٬
ة كامل ة أتمت ى عل وزارة ال ل تعم ا كم اإلجراءات٬ ريع وتس تفيدين المس ى عل الخدمات
ة المملك ة رؤي تهدفات مس ق وتحقي الرقمي للتحول االستراتيجية لخطتها تحقيقاً ألعمالها

2030. 
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للشرب"سقاية"عنوان الصالحة المياه لخدمات الخيرية الجمعية مع تفاهم مذكرة "إرواء"توقع

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 16تكرار

المياه"سقاية" لخدمات الخيرية الجمعية مع تفاهم مذكرة توقع
للشرب  "إرواء"الصالحة

 
 

 واس-الرياض
اه المي دمات لخ ة الخيري ة الجمعي ع م اهم تف ذكرة م وم٬ الي ة األهلي سقاية مؤسسة وقَّعت

رب للش راكة"إرواء"الصالحة ش اء وبن رب للش الصالحة اه المي مجال ي ف اون للتع ٬
المياه قطاع في االستدامة وتحقق المجتمع٬  .تخدم
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مجلس س رئي ب نائ اه للمي ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي ن م لٌّ ك المذكرة وقع
إدارة س مجل س ورئي يباني٬ الش ز العزي د عب دكتور ال ة األهلي قاية س ة بمؤسس اء األمن

للشرب الصالحة المياه لخدمات الخيرية الموسى"إرواء"الجمعية الرحمن  .عبد
 

ا فيم اون التع ى عل ذكرة٬ الم ذه ه الل خ من يعمالن س الطرفين أن يباني٬ الش وأوضح
ة تلبي ى عل ل والعم رب٬ للش الحة الص اه المي ير وتوف ع٬ المجتم ى عل دة بالفائ ود يع
المياه بترشيد الخاصة والتثقيفية التوعوية الحمالت وإقامة المملكة٬ مناطق  .احتياجات

 
من كافة المملكة مناطق احتياجات تلبية على الوزارة من حرصاً تأتي المذكرة أن وأكد

المملكة لرؤية وتحقيقاً الربحي2030المياه٬ ير غ القطاع هام إس ع رف تهدف تس التي
المحلي الناتج إجمالي  .في

 
اريع مش ذ تنفي ي ف ستسهم االتفاقية هذه أن إرواء إدارة مجلس رئيس أوضح٬ جانبه من
ا تحقيقً أتي ت ات االتفاق ذه ه ل مث وإن تراتيجية٬ اإلس ا خطته ي ف تهدفها تس تي ال الجمعية
راكات الش رة دائ يع توس ى إل افة إض اريعها٬ مش ي ف ة الجمعي تهدفات ومس ات لمتطلب
ي والت المجاالت٬ من العديد في العالقة ذات الحكومية والجهات الجمعية بين المجتمعية
ي ف لإلسهام ل والتكام ي٬ الحكوم والقطاع ث٬ الثال القطاع ن بي ر األث تعميق إلى تهدف

طموح لوطن  .الوصول
 

ق المناط صالحية دى م ال حي ة للجمعي ة الفني ورة المش ديم تق اهم التف ذكرة م من وتتض
ة الالزم تراخيص ال تخراج اس ي ف ة الجمعي ومساندة ودعم المشاريع٬ إلنشاء المستهدفة
دين٬ المعتم اولين المق ل وتأهي اج٬ االحتي اطق لمن ات األولوي د وتحدي اريعها٬ مش ذ لتنفي

والمالية الفنية المعايير حسب األنسب  .واختيار
 

ام ع ت أسس تي ال ة األهلي قاية س مؤسسة أن ذكر ى)2020(هـ1442ُي إل ع تتطل ٬
ي ف الخيري ل بالعم نى تع تي ال ات الجمعي ع م اون والتع التفاهم٬ مذكرات وتوقيع إبرام
ز وتعزي والمقيمين للمواطنين المقدمة الخدمات مستوى رفع بهدف المياه٬ خدمات مجال

 .االستدامة
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عشوائيعنوان بشكل اإلبل حليب بيع بظاهرة الخاصة اللجنة اجتماع يرأس بالمدينة البيئة وزراة فرع مدير

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

الخاصة اللجنة اجتماع يرأس بالمدينة البيئة وزراة فرع مدير
عشوائي بشكل اإلبل حليب بيع  بظاهرة

 
 

المنورة  واس-المدينة
أيمن دس المهن ورة المن ة المدين بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع مدير رأس
بدراسة الخاصة ٬ وزارات دة ع ن م كلة والمش ة المركزي ة اللجن اع اجتم وم٬ الي يد الس

الطرقات على عشوائي بشكل اإلبل حليب بيع انتشار  .ظاهرة
 

ي ف ازه إنج م ت ا وم ة اللجن ل عم ة آلي ر لتطوي المقترحة الحلول االجتماع خالل ونُوقش
الماضية  .الفترة

العشوائي بالشكل ب الحلي ع بي انتشار ظاهرة على للقضاء الوزراة من سعًيا ذلك ويأتي
اإلنسان ى إل وان الحي ن م يرة الخط األمراض ن م ير كث ل نق ي ف بًبا س يكون د ق ذي ال

تركة( المش راض ة)األم المالطي ى الحم ها رأس ى يال"وعل ة٬"البروس والعطيف ٬
والسالمونيال  .والليستيريا
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والزراعيةعنوان البيئية الخدمات من المحافظة احتياجات يناقش ثار محافظ

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

البيئية الخدمات من المحافظة احتياجات يناقش ثار محافظ
 والزراعية

 
 

 

 واس-نجران
ر المدي ع م وم٬ الي ة المحافظ ر بمق الصيعري ي عل ن ب امر ع المكلف ثار محافظ ناقش
ح٬ مفل آل عيد س ن ب د أحم دس المهن ران نج ة بمنطق اه والمي ة البيئ وزارة رع لف ام الع

والزراعية البيئية الخدمات من لها التابعة والمراكز المحافظة  .احتياجات
 

ز تتمي تي ال والمراعي ات والغاب ة الزراعي المساحات حاجة مناقشة اللقاء خالل وجرى
ي أهال ا به م يهت تي ال ة الحيواني ثروة ال دعم ذلك ك ة٬ وحماي ر تطوي ى إل ة المحافظ ا به
ى إل إضافة ل٬ مؤه بيطري ادر وك ة٬ متنقل ة بيطري دة ووح ات باآللي المحافظة وسكان
ه تأهيل ادة وإع ة٬ المنطق ي ف نزه مت بر أك اني ث د يع الذي الجزم منتزه تطوير ُسبل بحث

السيول من لحمايتها السدر أشجار حول مصدات وعمل فيه٬ النباتي الغطاء  .وزيادة
 

من ثر أك ه زراع ي ف ثار محافظه بلديه ورئيس مفلح وآل الصيعري شارك 200كما
مبادرة ضمن بالمحافظة٬ سدر خضراء"شجرة د"لنجعلها والح اتي النب الغطاء لتنمية ٬

التصحر آثار  .من
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفخّار»المعسل«مياهعنوان بحاويات الطريق»الزّير«معروضة .على

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد20011العددالكاتب 1تكرار

الفّخار»المعسل«مياه بحاويات على»الّزير«معروضة
 .الطريق

 

 

الفّخار»المعسل«مياه بحاويات الطريق»الّزير«معروضة  .على

الذيابي  @r777aa)الطائف(عبدالكريم

الهدا في المعسل منطقة مياه شرب من والزراعة والمياه البيئة وزارة  .حذرت
 

دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير وأوضح
لـ الغامدي هللا جار بن اظ«سعيد ر»عك غي بر تعت ة واألودي ال بالجب ة الجاري اه المي أن
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خضوعها من د ب ال ف ا تلوثه ى إل ؤدي ت اذورات ق ا به صخور ى عل ا لمروره صحية
ار اآلب اه مي بعض وكذلك للشرب صحية لتصبح اه.للمعالجة المي ة تنقي ة عملي ز وترتك

صالحة اه مي ى عل للحصول معالجتها المراد المياه من الملوثة المواد من التخلص على
الشخصي االستهالك في الستعمالها يكفي بما نقية  .للشرب

وبعض:وأضاف الطحالب٬ الفايروسات٬ البكتيريا٬ العملية هذه في المزالة المواد من
ك ذل ي ف ا بم البشرية ات الملوث ى إل إضافة ت٬ والكبري يز٬ المنغن د٬ الحدي مثل المعادن
ة منظم ل جع ا م ذا وه ة األهمي ة غاي ي ف الشرب اه مي ة معالج ة عملي بر وتعت األسمدة٬

ا عالمي ا معه ل التعام م يت ادات وإرش مقاييس تصدر العالمية ات.الصحة عملي ف وتختل
ة تنقي ى عل يرا كث ز ترك الشرب مياه فمثال المياه٬ استخدام من الغرض بحسب المعالجة
ي إجمال أو ة٬ المعدني األمالح ة كمي ضبط ادة وإع ة٬ العالق واد والم الشوائب٬ من المياه

المذابة  .المواد
 

لعرض الماضي الهجري رن الق ات ثمانين ي ف المعسل منطقة في يقفون البائعون وكان
ياحياً س اً معلم ا وقته وتعتبر والطائف٬ مكة بين ما الطريق على المسافرين على مياههم

الفّخار حاويات تنصب إذ للعابرين٬ ر(جاذبا مضلّلة)الّزي الخشب ن م طاوالت ى عل
الصيف أوقات في خصوصا للمسافرين باردة وتقّدم بالخشب٬  .أسقفها
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التعاونية"عنوان الزراعي"الجمعيات التسويق منظومة لتطوير اتفاقية توقّع

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

التعاونية" الزراعي"الجمعيات التسويق منظومة لتطوير اتفاقية  توقّع

هامش ورفع التجار احتكار منع بهدف تسويق مركز مع بالشراكة
 الربح

 

 الرياض-متابعات

ع م تركة مش عمل اتفاقية بالرياض٬ البيئة وزارة بمقر التعاونية٬ الجمعيات مجلس وقّع
ة منظوم ر تطوي تهدف تس الموسمية٬ والفواكه الزراعية المنتجات لتسويق األسواق أحد

للمناطق النسبية الميز وفق الزراعي  .التسويق

ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي بإشراف ا توقيعه م ت تي ال ة٬ االتفاقي ذه ه أتي وت
التسويق ة منظوم ر لتطوي ة البيئ وزارة ود جه ضمن ادة٬ العي د أحم دس المهن للزراعة
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بالمملكة التعاوني والعمل  .الزراعي
اع والقط اوني٬ التع اع للقط م كمنظ س المجل ن بي اون التع ق توثي ى إل ة االتفاقي دف وته
ة المملك ة رؤي مستهدفات تحقيق في والمساهمة االقتصادية٬ التنمية في كشريك الخاص

ع2030 لرف دورها ب عى تس تي وال ة٬ النوعي ادرات والمب برامج ال ذ تنفي الل خ ن م
ة الزراعي وارد للم تدام والمس ل األمث تغالل واالس ات المخرج ودة وج اءة٬ الكف ايير مع

 .المحلية
ويقية التس اءة الكف ع ورف ربح٬ ال امش ه ورفع التجار٬ احتكار منع إلى االتفاقية وتسعى
ويق وتس زارعين٬ والم ة التعاوني ات الجمعي اء أعض ة وخدم ة٬ الزراعي ات للمنتج
ز لمراك ن المنتجي ن م د بالتوري ويقية التس داد اإلم سالسل ل تقلي على والعمل منتجاتهم٬
ط ونم م دخله ين لتحس المزارعين؛ غار ص منتجات ويق تس دعم ى إل افة باإلض ع٬ البي

 .حياتهم
تسويق م يت أن ى عل الطرفين٬ بين مسبق باتفاق األسعار تحديد سيتم االتفاقية٬ وبحسب
يزة المم ات الجمعي ار اختي يتم س ا كم اطق٬ للمن بية النس يز الم ق وف الزراعية المنتجات
يل بتوص زارع الم زام وإل الطرفين٬ ل قب ن م ا عليه ق المتف ويق التس خطة دم تخ تي ال
ل ك ي ف الشركة رات لمق ا لنقله ًدا تمهي رز؛ الف ة عملي ام قي ل قب ع تجمي ز لمراك منتجاته
ى عل ل والعم موحدة٬ عودية س ة بهوي ة المحلي ة الزراعي المنتجات رض وع اطق٬ المن
الخدمات ديم تق ع م مخصصة٬ اكن أم في كذلك عرضها إلى باإلضافة إعالميا٬ً تغطيها

التسويق عملية لدعم  .الالزمة
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالقصيمعنوان التمور منتجات لتسويق شاملة خطة

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد7559العددالكاتب 1تكرار

بالقصيم التمور منتجات لتسويق شاملة  خطة

 
 

 الوطن:بريدة

ن ب لمان س دس المهن مالي الش اع القط ي ف وزارة ال روع ف ى عل ام الع رف المش ع اجتم
ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ور وبحض وينع الص ارهللا ج
بالقصيم ور التم منتجي ة جمعي رئيس ب الرجيعي محمد بن عبدالعزيز المهندس القصيم
رؤية على والعمل التمور منتجات لتسويق شاملة خطة إلعداد الدخيل عبدهللا بن يوسف
اء بن ل عم ة ومنظوم تراتيجية اس م ورس ل العم أداء م لتقيي نوية س ربع وخطط مستقبلية

النجاح ومقومات والمعطيات األرقام  .على
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لمعالجتهاعنوان المكشوفة اآلبار مالك تدعو عسير بيئة

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

لمعالجتها المكشوفة اآلبار مالك تدعو عسير  بيئة

 
 

 
 
 

مريّح آل  @Abowajan)أبها(خالد

اه المي إدارة ي ف الً ممث ير٬ عس ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف تعد يس
وفة المكش ه المنطق ار آب ه ومعالج وتحصين حصر ة حمل ن م ة الثاني ة المرحل إلطالق
م ت إذ ع٬ الجوام اء خطب من تفادة واالس التوعوي بالجانب االهتمام يتم فيما والمهجورة٬
ي القحطان ناصر ة المنطق ي ف اف واألوق المية اإلس ؤون الش دير م ب نائ ع م اع االجتم
الة ص ب خط ي ف ت وق يص تخص م يت أن ى عل ة بالحمل ة الخاص يات التوص رض لع

ير عس يف ص دى م ى عل ة ى1442الجمع عل ار واآلب زارع الم حاب أص ث لح ٬ هـ
ى عل اً حفاظ وزارة ال ة مهل ن م واالستفادة المشتركة٬ أو الفردية سواء آبارهم٬ تحصين

والزوار المتنزهين وسالمة  .أرواحهم
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وتحصين حصر وشملت الماضي عبان ش شهر في انطلقت قد األولى المرحلة وكانت
وضع معالجة وتم الرسمية٬ الجهات عبر أصحابها ومخاطبة المكشوفة اآلبار ومعالجة

من في)15043(أكثر و8بئرا  .مركزا55محافظات
 

ني٬ الويم دهللا عب دس المهن ة المنطق ي ف ة والزراع والمياه البيئة وزارة فرع مدير وقال
ا لم اً بالغ ا اهتمام الموضوع ذا ه ي يول طالل٬ ن ب تركي األمير عسير منطقة أمير إن
ة مهم هيل بتس ووّجه واطنين٬ الم ى عل ة بالغ خطورة ن م وفة المكش ار اآلب هذه تشكله
واب ون اء ورؤس افظي مح ن وم االختصاص٬ ذات الجهات قبل من بالفرع اللجان عمل
آبار٬ من تبقى ما ومعالجة حصر لمواصلة قائماً يزال ال العمل أن إلى مشيراً المراكز٬

ي ف ا جوالته اه المي إدارة ل تواص ا و7فيم ات و32محافظ ا متبقي زا 1835مرك
ن م أو اص االختص ذات ات الجه ن م واًء س يرا كب اون التع ان وك ة٬ ميداني ة جول
الموضوعة تراطات االش ق وف ارهم آب ة لمعالج ارعوا س ذي ال ار اآلب مالك واطنين الم
ى إل معالجة دون ت زال ال تي ال ار اآلب مالك اً داعي صالحة٬ د تع م ل تي ال ار اآلب وردم
نصية ائل رس ال إرس ى عل اً حالي ل العم ويجري للمعالجة٬ المتبقية المهلة من االستفادة

األرواح على حفاظاً والمشتركة٬ الفردية واآلبار المزارع  .ألصحاب
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اختصاصنا:البيئةعنوان من ليست العمراني النطاق وخارج داخل الضالة الكالب مكافحة

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

ليست:البيئة العمراني النطاق وخارج داخل الضالة الكالب مكافحة
اختصاصنا  من

 

المكرمة  متابعات-مكة

سعيد المهندس المكرمة٬ مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير قال
بعض ي ف د تع الكالب أن موضحا ة٬ بالبيئ يضر قد التوازن في خلل أي إن الغامدي٬
السكني المحيط من وقربها البرية في مفترسة حيوانات وجود لعدم صد حائط  .األحيان

 

ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة أن ى إل صحفية٬ تصريحات ي ف الغامدي سعيد وأشار
اق النط ارج خ أو ل داخ الة الض ات الحيوان ة مكافح ي ف اص اختص ا له س لي ا٬ً حالي
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ع م ل التعام ي ف رص والح اد واإلرش ة التوعي ول ح د ينعق ا دوره أن ا مبين ي٬ العمران
الخليجي التعاون مجلس لدول بالحيوان الرفق نظام وفق الضالة٬  .الحيوانات

 

ترك ب ك وذل هم٬ أنفس زوار ال ات المنتزه ي ف الكالب د تواج باب أس د أح أن ى إل ت ولف
الزائد الطعام من إطعامها على بعضهم حرص إلى باإلضافة وراءهم٬  .المخلّفات

 
 

دم لع ات المنتزه ن م الكالب ت اختف المنصرم ام الع التجول ع من فترة خالل أنه وتابع
آخر مكان في عنه وبحثها الطعام  .وجود
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لتاريخ الصحفي 29/10/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنية"عنوان لخدمة5تشييد":المياه وتوصيالت شبكات وخطوط ضخ ومحطة بالدوادمي20خزانات جديد مستفيد ألف

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 18تكرار

الوطنية" شبكات5تشييد":المياه وخطوط ضخ ومحطة خزانات
لخدمة بالدوادمي20وتوصيالت جديد مستفيد  ألف

 

 

 واس-الرياض
ة المائي اريعها مش ذ وتنفي تكمال اس األوسط بالقطاع ممثلة الوطنية المياه شركة واصلت
ى لُبن ة التطويري دافها أه ق لتحقي تراتيجية اإلس ا خططه من ض لفًا س عتها وض تي ال
وضمات ا٬ لعمالئه دمها تق تي ال بالخدمات تغطيتها نسب رفع بهدف التحتية٬ منظومتها

التشغيلية كفاءتها  .استمرارية
 

و ضخ٬ محطة ييد تش ال أعم ن م مؤخًرا الشركة أرضية)5(وانتهت اه مي ات خزان
تجاوزت بسعة م)26(وعلوية اه3ألف للمي بكات وش خطوط ذها تنفي ى إل باإلضافة ٬
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تجاوزت وتنفيذها)108(بأطوال طولية٬ ا)1595(كيلومترات م ة لخدم توصيلة
ارب ة)20(يق بمنطق دوادمي ال ة محافظ ن م ة متفرق زاء أج ي ف د جدي تفيد مس ف أل
 .الرياض

 
ن م ثر أك ه تكلفت اوزت تج روع المش ذا ه أن ركة الش حت لایر٬)51(وأوض ون ملي

ق يحق ا بم ة التغطي نسب ع ورف للعمالء٬ ة المقدم الخدمات ين تحس ادة زي ى إل دف ويه
الجداول وفق المشروعات من العديد تنفيذ في ماضية أنها مؤكدةً المائي٬ األمن استدامة
ا والتزامه ا مراعاته ى عل ه ذات ت الوق ي ف ددةً مش دة٬ المعتم غيلية التش والخطط الزمنية

المشروعات تنفيذ في الجودة معايير  .بأعلى
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الخبر تفاصيل

الخبر الصينعنوان تضرب الطيور إنفلونزا من جديدة ساللة

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد20011العددالكاتب 1تكرار

الصين تضرب الطيور إنفلونزا من جديدة  ساللة

 
 

 @okaz_online)بكين(»عكاظ«
من دة جدي ساللة بتفشي ا بالغ ي تلق الصينية الريفية والشؤون الزراعة وزارة كشفت

بمسمى تعرف الطيور تفاصيلH5 N8إنفلونزا ر ذك دون شنشي مقاطعة ال.في وق
صحيفة ا)األربعاء(المحلية»الشعب«موقع فيه تشهد التي األولى المرة ليست إنها ٬

العدوى شديدة طيور إنفلونزا تفشي ساللة.البالد تفشي عن الماضي ايو م ي ف غ أبل إذ
H10N3رجل إلى وانتقلت ًا41(٬ درجة)عام ارتفعت إذ جيانغسو٬ ة مقاطع ن م
في ة32حرارته العناي ي ف وضع حتى بالتتابع األعراض ظهور وبدأ الماضي٬ أبريل

بالفايروس إصابته األطباء اكتشف فيما دة.المركزة٬ الجدي الساللة أن وزارة ال دت وأك
بمرض عالقة لها وليس المنشأ٬ الطيور»توجا«مجهولة بين حاليا  .المنتشر
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الخبر تفاصيل

الخبر اإلسفلتعنوان مع الصلح عقد تنتظر أحياء

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد7559العددالكاتب 1تكرار

اإلسفلت مع الصلح عقد تنتظر  أحياء

 
 
 

سهل:جازان  عبدهللا

رى الق وبعض رقية والش مالية الش أبوعريش اء وأحي ة٬ البلدي السفلتة بين العالقة باتت
د٬ جدي ن م ا إلحيائه رؤى ق وتواف صلح د وعق دخل ت ى إل بحاجة أصبحت إذ مقطوعة٬

من ثر ألك دام اب غي د نوات3٬بع ؤوليةس مس اه المي اريع ومش ة٬ البلدي ل تحمي وسط
السفلتة ورداءة الحفريات٬  .انتشار

 
خارجي  اهتمام

مالية الش ة خاص ة٬ الداخلي اء األحي يان نس ى إل ية٬ الرئيس الطرق ب ام االهتم وأدى
ود بجه دران٬ للج ري البص وه التش ة معالج ي ف ي الح اء أبن ادرة مب د فبع رقية٬ والش
الطرق ب ا باهتمامه وة أس ا٬ به ام واالهتم اء٬ األحي فلتة س الي األه ر ينتظ ية٬ شخص

بقولهم والمحافظة البلدية يخاطب حالهم ولسان خاطر«الرئيسية٬ جبر ولو  .»نظرة
 

 حفرة100
ا معه ت وتحول أبوعريش٬ بمحافظة اء األحي بعض عن طويلة لفترات السفلتة وغابت
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وبحاجة بها٬ االهتمام عدم نتيجة مسمياتها٬ األحياء بعض تناقض إذ بصري٬ تشوه إلى
وري ف دخل ت ى دت.إل وطن«ورص و»ال نح ا٬ له ة ميداني ة جول ي رة100٬ف حف

متناقضة ماء أس أبوعريش بمحافظة اء األحي بعض وتشهد السفلتة٬ وتهالك وتشققات٬
ذه ه ع واق أن إال ع والربي الم٬ والس يم٬ والنس ورود٬ وال ور٬ الزه حي ا أبرزه ع٬ للواق
وورد٬ زهور زراعة ن م مائها ألس وجود وعدم اريع٬ المش غياب مع متأخرة األحياء
ان ولج ة٬ بالمحافظ ة المختص ات الجه اتف تك ب يتطل ذي ال ر األم اء٬ باألحي ا وغيره
اء األحي بعض أن خاصة لها٬ وإصالحية جمالية مبادرات تنفيذ في والمواطنين التنمية٬
ا كم الرئيسي٬ للطريق السفلتة الستكمال يفتقر بعضها أن إال الرئيسية الطرق من قريبة

الزهور حي في الحال  .هو
 

األحياء  واجهة
ن بتزيي ه أبنائ ام اهتم ير نظ ريش٬ أبوع ة بمحافظ اء األحي ة واجه الم الس ي ح د ويع
مدخل ة بداي ن م فلتة للس يفتقر أنه إال البصري٬ التشوه من الجدران ومعالجة المداخل٬
ع م اتهم معان ى عل الحي الي أه ق واتف شماال٬ جرير٬ شارع نهاية وحتى القديم٬ السوق
ض بع ؤولي مس ل قب ن م رق الط ع ترقي اوالت مح د بع ليم٬ س كل بش فلتة الس اب غي

الصحي الصرف مشروع آخرها كان والتي  .المشاريع٬
 

رئيسي  شارع
م مطع ى إل اء وانته داخلي٬ ال السوق ارة إش ن م د الممت الجواالت ارع ش يخلو يكاد وال
ة لفت ى إل اج ويحت ققات٬ وتش ق٬ للطري ير كب ك وتهال ات٬ الحفري د تواج ن م اكرين الش
حاب ألص د تعه ة بكتاب الي األه ب ويطال ات٬ للمركب رر تض د بع الحه٬ إلص ة عاجل

البلدية٬ من اهالمشاريع د٬والمي جدي ن م للشارع فلتة الس ادة بإع ا٬ وغيره اء٬ والكهرب ٬
التنفيذ وسوء األمطار٬ هطول أثناء تنكشف التي المؤقت الترقيع محاوالت من  .بدال

 
ومتابعة  رصد

لـ دي بل در مص وطن«وكشف اء٬»ال األحي ك تل كالت لمش ورصدا ة متابع اك هن أن ٬
ب القري ي ف فلتة الس مشروع تنفيذ وسيتم ونقصها٬ السفلتة سوء لمعالجة برنامج ووضع

لها مخصصة ميزانية رصد وجرى  .العاجل٬
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/mPtWAkl5Cq0 
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الخبر بهروب3عنوان السقيا انقطاع من أشهر

الخبر الخبرالخميس-10/06/2021-29/10/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد7559العددالكاتب 1تكرار

بهروب3 السقيا انقطاع من  أشهر

 
 

مدخلي علي  جازان

من أكثر د76يعاني بع اه؛ المي شح ن م ازان ج ة بمنطق هروب بمحافظة مواطن ألف
وشح ديهم ل اه للمي اريع مش دام انع ظل في الثالثة٬ األشهر تجاوزت لفترة السقيا انقطاع
ا مطمع جعلهم ما اآلبار٬ مياه وتلوث األمطار بمياه تتغذى التي البرك ونضوب األمطار
د تج م ل ا بينم در٬ المص ة ومجهول ة ملوث اه مي ل مقاب عار األس ي ف الي تغ تي ال ة للعمال

تجاوبا  .شكاواهم
 

ي ف اه المي دمات لخ ة العام اإلدارة ب ة ممثل اه٬ للمي ة الوطني الشركة أوضحت جانبها من
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المشكلة حل على العمل جاري بأنه مقتضب٬ رد في جازان٬  .منطقة
 

سوداء  سوق
نحو ذ من اول المق انسحاب د بع عنهم السقيا مياه انقطاع هروب محافظة أهالي 3وشكا

ة ومزم وصيهد ة والخليل والرصعة والملقطة بطة والس والساهر الفقر قرى عن أشهر
الضيعة٬ ل كجب أخرى رى ق دة لع قيا والس اه للمي مشاريع وجود لعدم إضافة والجوفاء٬
اد إيج وعدم اف الجف موسم اشتداد بسبب األمطار بمياه تتغذى التي البرك مياه ونضوب
اه المي ع لبي سوداء سوق وخلق العمالة الستغالل أدى ما عاجلة حلوال المختصة الجهات

بين3زنة يتراوح بما  .رياال350و150أطنان
 

العطش أو  البخشيش
السقيا كروت على يعتمدون جعلهم محافظتهم في للمياه مشاريع غياب أن األهالي وذكر

زنة مياه صهريج على للحصول شهر كل في واحد كرت بمقدار لهم تصرف 16التي
ة العمال الستغالل المتعهدين على الرقابة غياب أدى ذلك من الرغم على وأضافوا طنا٬

مقابل إال المصروفة بالسقيا تزويدنا كرت150»بخشيش«ورفضهم كل عن  .رياال
 

األموال  استنزاف
ا عليه المباشر داني المي واإلشراف قيا الس مشاريع على الرقابة غياب أن األهالي وبين
من م أغلبه ون ك وبهم٬ جي استنزف افظتهم مح ي ف اه المي لخدمات ب مكت وجود وعدم
ا م اعي االجتم الضمان ى عل دون يعتم ذين ال ض المنخف دخل ال حاب وأص زارعين الم

ا150يكلفهم وم د واح شرب اه مي ون كرت ى عل للحصول األجرة مشوار قيمة رياال
من300إلى200بين قيا الس روت ك صرف ألجل دابي العي لمحافظة للذهاب لایر

المياه  .مكتب
 

آبار  مياه
مسبقا إقفالها تم آبار بمياه األهالي بتزويد السقيا مشروع انقطاع الوافدة العمالة واستغلت
عرض ار اآلب هذه بحق الصادرة بالقرارات ضاربة لتلوثها٬ والبلدية المحافظة قبل من

المختلفة الصحية للمخاطر المواطنين أرواح ومعرضة  .الحائط٬
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/VORxGLPy3jE 
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شعيب« والماء»أبي والمدخل المركز حلول  تترقب

 
 

الدهاس المكرمة(عبدهللا  @aldhass)مكة

الق إغ ي ف اتهم معان اء بإنه وم الجم ة بمحافظ عيب ش ي أب ة قري ن م ون مواطن ب طال
بكة ش ك وتهال ة القري دخل م وضيق الصحي ز المرك غيل تش دم وع ة االبتدائي المدرسة

البركاتي عبدهللا حامد قال إذ ي:المياه٬ ف أنشئت للبنين االبتدائية شعيب أبي مدرسة إن
وفي1368 حكومي٬ بمبنى اه1435هـ مي بسبب للمدرسة ارجي الخ السور تهدم هـ

ي ف ل تتمث اة والمعان وم٬ والجم ني زي دف مدرسة ى إل طالبها ونقل إغالقها وتم السيول
د لبع راً نظ ه في ير تس تي ال خمة الض احنات والش ق الطري ر لخط الب الط ريض تع

ة القري ن ع دارس ا.الم ترميمه ادة وإع ة المدرس ع وض ة معالج رورة ض ى إل ًا الفت
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الطالب الستقبال  .وتأهيلها
 

ز المرك اح افتت دم ع ي ف ل تتمث ة الثاني اة المعان أن دلي الجح دي مه ح أوض ه جانب ن م
السيدات إحدى به تبرعت أن بعد المكرمة بمكة الصحية الشؤون استلمته الذي الصحي

من أكثر سكان12قبل سيخدم أنه علماً شعيب3عاماً أبي من قريبة  .قرى

األفق في شيء أي يلوح ال اآلن وحتى بفتحة كثيرة وعوداً تلقوا أنهم إلى ولفت.مشيراً
الطريق بتوسعة الرئيسي القرية مدخل بتحسين األهالي مطالب إلى البركاتي زيد عدنان
ى إل اج يحت ممشى وجود ى إل يراً مش ارة٬ اإلن دة أعم ير وتغي اتجاه كل في مسارين في

القرية واجهة في النفايات رمي مراقبة إلى إضافة  .تكملة٬

المجنوني صدقة محمد اه:قالأما المي بكة ش د تجدي ى إل ة حاج في القرية إذإن ة القديم
طويلة فترة إنشائها على  .مضى
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الحقو يُوّثق:مركز المياه(مواطن أحد)هدر في كسر بعد
المياه نقل  خطوط

 
 

الحقو  صحيفة

الحقو بمركز مواطن القنازيز(وثّق ي)حي ف بكسر ل والمتمث المياه هدر يُوضح فيديو
رر متك هٍد مش ي ف ية األرض ب األنابي د ه(أح قول ب ة)حس المختص ات الجه ب وطال

تكرارها دون تحول حلوٍل وإيجاد المشكلة معالجة  .بسرعه
 
 

الفيديو  شاهد
https://www.alhaqo.com/news/wp-content/uploads/2021/06/VID-20210609-WA0003.mp4?_=1 
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