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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المستدامة:الفضليعنوان الزراعية التنمية تجربة نجاح

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

المستدامة:الفضلي الزراعية التنمية تجربة  نجاح

 

 البالد-الرياض

خالل الفضلي٬ عبدالمحسن بن عبدالرحمن المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير أكد
ة٬ اإليطالي ا فلورنس ة مدين في العشرين لمجموعة الزراعة وزراء اجتماع في مشاركته
ه أطلق ذي ال تدامة٬ المس ة الريفي ة الزراعي التنمية برنامج في المملكة تجربة نجاح على

سعود آل دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين هللا–خادم حيث–حفظه
َد اُعتُِم ا م غ بل إذ ة٬ الدول ل قب ن م المزارعين صغار فئة به تحظى الذي االهتمام يجسد

البرنامج دوالر)3.2(لهذا  .مليارات
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ة الزراعي ة التنمي صندوق من ة الممول ة المملك ي ف ة الزراعي تثمارات االس أن م وبيّن
بنحو الماضية سنوات األربع خالل ي%)400(نمت غذائ نظام اء بن ي ف أسهم ا ٬م

ومستدام  .مرن
 

ة المملك هامات إلس داداً امت ه أن ار أش وع٬ الج ة مكافح ي ف ة المملك دور عيد ص ى وعل
ات المنظم ع م اون بالتع انية اإلنس واألعمال لإلغاثة سلمان الملك مركز يقوم اإلنسانية٬

اآلن حتى عددها تجاوز تي ال دول ال من لعدد المساعدات بتقديم العالمية 50والبرامج
اد.دولة اإلرش ال مج ي ف ة الحديث ة التقني اليب األس ى إل ة المملك تحول عن تحدَّث كما

اإللكترونية التواصل وقنوات الوسائل خالل من وذلك  .الزراعي٬
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المقبلةعنوان الخضراء الحقبة لقيادة خضراء قمة السعودية استضافة

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الرصد17889العددمحبوبعبدالحفيظالكاتب 1تكرار

المقبلة الخضراء الحقبة لقيادة خضراء قمة السعودية  استضافة

 
 

 

محبوب.د عبدالرحيم  عبدالحفيظ

ا برامجه من ض عتها وض ة وطاقوي ة بيئي ة عمالق اريع مش ني بتب عودية الس ف تكت م ل
األوسط والشرق الخضراء السعودية ادرة مب إعالن ب سعت ذلك ك العمالقة٬ التحويلية

ة القم تستضيف ا أنه ت وأعلن ر25-23األخضر ة2021أكتوب قم د عق تبق تس
بر نوفم ي ف كو جالس ة مدين يفها تستض تي ال اخ للمن دة المتح م د2021األم حش ي ف

كبير بشكل المناخية الطموحات رفع هدف حول دولي  .تحالف
 

ا عالمي ا منتج بصفتنا ه إن ال ق لمان س ن ب د محم ير األم د العه ي ول لسمو تصريح وفي
ل مث ه وأن اخ٬ المن ة أزم مكافحة عجلة دفع في المسؤولية من نصيبنا ندرك للنفط رائدا
ا فإنن از٬ والغ ط النف عصر خالل ة الطاق أسواق تقرار اس ي ف ادي الري ا دورن ل يمث ا م

المقبلة الخضراء الحقبة لقيادة  .سنعمل
 

وأن خصوصا ة٬ للبيئ دمرة الم دول ال بر أك أمام الخضراء استراتيجياتها السعودية تقدم
اة الحي دد ته تي ال المناخي التغير ظاهرة لمواجهة وطنية حدود عند تقف ال المناخ أزمة
املة ش ة منهجي ا تحقيقه ب ويتطل تدامة٬ المس ة التنمي هي ة فالغاي األرض٬ ب كوك ى عل
ر تأثي داث إح ى عل مصممة والسعودية الم٬ الع حول التنموية الظروف مختلف تراعي

الريادي دورها من وانطالقا دائم  .عالمي
 

األشجار قطع عن اتج ن ا أكثره راض٬ االنق ه تواج الم الع ي ف أشجار الث ث ل ك هناك
بة27بنسبة بنس ة الزراع وإحالل ة المائ ي ية29ف الماش ة تربي ب بجان ة٬ المائ ي ف

تمثل التي والحرائق المدن٬ وتوسع ة13الجائر٬ والمنطق السعودية وتعاني المائة٬ في
ة القليل األشجار وقطع ائر٬ الج الرعي عن الناتج كالتصحر البيئية التحديات من كثيرا
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ى عل اظ والحف األراضي تدهور مكافحة على المبادرتان ستعمل المدن٬ وتمدد والنادرة٬
والبحرية البرية الفطرية  .الحياة

 

زراعة األخضر ط األوس والشرق الخضراء السعودية ا مبادرت ار50ستتضمن ملي
منها السعودية نصيب سيكون ل10شجرة تمث ة المقبل ود العق خالل شجرة 4مليارات

ون تريلي ة لزراع ة العالمي ادرة المب تهدفات مس ق لتحقي السعودية إسهام ن م ة المائ ي ف
تسهم األرض٬ كوكب مستقبل رسم في مفصلية محطة المبادرتان هاتان ستكون شجرة٬

تعادل مساحة استعادة يمثل200في مما المتدهورة األراضي من هكتار في5مليون
العالمي الهدف من  .المائة

 

بنحو سنوية رملية عواصف عنه ينتج الذي التصحر ادرة13يكلف فمب دوالر٬ ار ملي
ف العواص ك تل ن م ل يقل ذي ال اتي النب اء الغط ع رف ى عل ل تعم راء الخض عودية الس
احة المس ادة زي ادل يع ا م عودية٬ الس اطق من ن م يرا وكث دن الم رب تض تي ال ة الرملي

إلى الحالية باألشجار ادرة12المغطاة ق الخضراء السعودية المبادرة أن بسبب ضعفا٬
حوالي هيكلة إعادة بة40على نس رفع بجانب المتدهورة٬ األراضي من هكتار مليون
ى إل ة المحمي اطق و30المن بنح در تق ة المائ ي اوز600ف لتتج ع مرب تر كيلوم
البالغ العالمي ون17المستهدف الكرب يد أكس اني ث ات انبعاث تقليل في تسهم المائة٬ في

األراضي وتدهور التلوث مكافحة  .في
 

من أكثر ب ة الكربوني ات االنبعاث ل تقلي ى عل ل تعم الخضراء السعودية ا ي4مبادرت ف
ة الهيدروكربوني ات التقني ال مج ي ف اريع مش ب بجان ة٬ العالمي هامات اإلس ن م ة المائ

من أكثر ستمحو التي ى130النظيفة إل إضافة ة٬ الكربوني ات االنبعاث ن م طن مليون
إلى المرادم عن النفايات تحويل نسبة المائة94رفع  .في

 

ي ف تها رئاس خالل اض الري ي ف العشرين قمة في السعودية مجمل2020استدركت
ة والبري ة البحري ة البيئ ة كحماي اخي٬ المن ير التغ ضمنها من ة العالمي ة البيئي التحديات
ف وق ى إل افة إض ة٬ المرجاني الشعاب ى عل ة للمحافظ أبحاث ريع تس منصة الق وإط

بنسبة طوعية بصورة األراضي عام50تدهور بحلول المائة  .2040في
 

ن ع اتج الن افي اإلض وث التل ض بخف ا التزامه د تأكي رين العش ة مجموع ددت ح ا كم
ف ووق األزرق٬ ط للمحي اكا األوس ة رؤي ي ف ورد ا حيثم ة البحري تيكية البالس المخلفات

القانوني غير الجائر األسماك  .صيد
 

منذ ضمن2012والسعودية االنبعاثات لتقليل الطاقة٬ لكفاءة الوطني البرنامج أطلقت
يد أكس اني ث ة لتنقي العالم في األضخم المشروع ويشمل للكربون٬ الدائري االقتصاد مبدأ
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دار بمق ابك س أتها أنش التي و500الكربون أرامك خطة ذلك وك نة٬ الس ي ف طن ف أل
بمقدار للنفط المحسن ي800الستخراج ف ون الكرب يد أكس ثاني انبعاثات من طن ألف

ي ف األخضر دروجين للهي أة منش أضخم ر تطوي ى عل ل تعم ك ذل غرار ى وعل نة٬ الس
نيوم  .منطقة

 

** ** 

بمكة- القرى أم بجامعة  أستاذ
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األليفةعنوان للحيوانات قوانين

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الجعيدالكاتب الرصد7661العددأصيل 1تكرار

األليفة للحيوانات  قوانين

 
 

الجعيد  أصيل

ذا ه ح وفت الب٬ والك القطط ك ة المستأنس ة المنزلي ات الحيوان ة تربي ًرا مؤخ رت انتش
عليها الطلب تزايد مع الحيوانات بهذه االتجار باب  .االنتشار

 
ى إل بحاجة أنها نجد المجال بهذا الخاصة والقوانين التنظيمات إلى بالنظر فإنه هنا ومن
ذه ه أصحاب وم ويق الضريبة٬ ام نظ ى إل تخضع ال ارة التج ذه فه المراجعة٬ من مزيد
تري يع ا كم منضبطة٬ غير بطرق وإنتاجها تكاثرها على المباشر باإلشراف الحيوانات
باهظة عار بأس ات الحيوان ن م أنواًعا ع يبي ن م اك فهن ديدة٬ الش وائية العش السوق ذه ه
والمعلوم اإلدعاء٬ هذا صحة عن شيء أي المشتري يعلم وال نادرة سالالت أنها بإدعاء
ه نوع ت تثب حية ص هادة ش وان للحي يكون أن توجب يس وق الس ذا ه وضبط م تنظي أن

ومرخصة معروفة جمعيات من الشهادات هذه وتصدر الصحية٬ وحالته  .وعمره
 

ي الت ة البيئ ي ف ا عاًم يًرا تغي ب تتطل ازل المن ات حيوان تئناس اس إن ف أخرى٬ ناحية من
ة للنظاف خاصة اكن وأم خاصة ادات وعي ا به نزه يت اكن أم اد كإيج وان الحي ا فيه ى يرب
ع م ل بالتعام الخاصة لوكيات الس ى عل وان للحي المربي تدريب إلى إضافة بها والعناية

 .الحيوان
 

ارك تش ا ألنه ائر الحظ ي ف ى ترب تي ال ات الحيوان ن ع ف تختل ازل المن ات حيوان إن
ًرا مؤث ت الوق بمرور وتصبح باألطفال٬ وتختلط والطريق والمركبة المنزل في اإلنسان

ذلك وغير وجيران مسكن من ومحيطها وميزانيتها األسرة  .على
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وتنظيمات قوانين سن من الظاهرة هذه تحتاج ما على للعمل الوقت حان قد فإنه هنا من
ة جه ن م ؤوليات المس ل وتحم ار اإلتج بط وض ة٬ جه ن م وان للحي ان اإلحس من تض
وان الحي ذا ه وجود ع م اطع تتق تي ال انية اإلنس والمصالح ة بالبيئ إخالل ودون أخرى٬

 .واحتياجاته
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصاعدعنوان التغيير ومنحنى السعودية الهجن

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الخمعليالكاتب الرصد17889العددمرضي 1تكرار

الصاعد التغيير ومنحنى السعودية  الهجن

 
 

الخمعلي  مرضي

اد اتح س مجل اء ألعض ة الرياض ر وزي ي الملك مو الس احب ص اد اعتم راً مؤخ در ص
وراء مباشرة ف يق ذي ال الرجل وي٬ جل ن ب د فه ير األم سمو برئاسة السعودي الهجن
أعضاء ي ف مولياً ش يراً تغي متضمناً كيل التش اء ج ث حي رياضتنا٬ ي ف يرات المتغ هذه
ذات الحكومية الجهات مع الهجن سباقات نشاط تقاطعات على ومرتكزا اإلدارة٬ مجلس
ر وتطوي اع االنتف ات درج ى أقص ق لتحقي مباشر ير غ أو را مباش ان ك سواء ة٬ العالق
األدوات ى إل ان المك ن م ن الهج باقات س ا عليه وم تق تي ال ة والفني ة اإلداري ة المنظوم

 .واالجراءات
 

ى إل ا نظرن ا م إذا اً ومرتقب اً متوقع ان ك ل ب ا٬ مفاجئ ير التغي ذا ه ن يك م ل األمر٬ وحقيقة
ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين ادم خ عهد في الهجن كينونة في والتغيير الحراك
املة الش وطن ال ة رؤي خالل من د العه ي ول ي الملك السمو صاحب وجهود عبدالعزيز٬

إقصاء2030 أو املة٬ الش ة التنمي ار مس عن الوطن كنوز تختزل أو تعزل لم والتي ٬
اإلداري ل الهيك ات مكون من ض ا وجعله ار٬ المس ذا ه ن ع ون والفن ة الثقاف ر عناص
ى عل ا به ف والتعري ي المحلّ اتج والن ة التنمي في أساسيا شريكا لتصبح الدولة لمؤسسات

والدولي المحلّي  .المستوى
 

ي إيجاب مؤشر ير٬ التغي ن م ة المرحل ذه ه ي ف الهجن اتحاد عليه يسير الذي المسار إن
ة٬ الداخلي وزارات دخول ف ادية٬ االقتص ة التراثي الرياضة ذه له رق مش واعد تقبل لمس
ك المل ة ومدين ارك٬ والجم والضريبة اة الزك ة وهيئ والزراعة٬ اه والمي ة البيئ ة٬ الثقاف
ل تحم تثنائية٬ اس ة نقل ير التغي ن م ة المرحل هذه أن إلى يقود والتقنية٬ للعلوم عبدالعزيز
يخص ا فيم واء س التنظيمي الصعيد ى عل الرياضة ذه ه اق وعش مالك تطمئن رسالة
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دول ل باقات الس ي ف اركة للمش دود الح ة بأنظم ق يتعل ا م أو ة المملك ل داخ راءات اإلج
 .الخليج

 

رؤية تحقيق إلى استجابة التغييرات يقدمه2030هذه الذي السخي الدعم إلى ونتيجة ٬
أرضية ى عل نوياً س ام يق ذي ال للهجن ريم الك سموه مهرجان خالل من العهد ولي سمو
دول وال ج الخلي دول ن م قاء األش ع لجمي ه في اركة المش ت فتح تي وال ائف٬ الط دان مي

الرياضة هذه في نوعها من كسابقة  .العربية
 

تضافر يتطلب الطائف محافظة اقتصاديات على اإليجابي التأثير ذو الكبير الحدث وهذا
كرنفال أو موسمية وجهة ليكون كبير٬ مستوى على شراكتها واستمرار الدولة قطاعات
الشريك إضافة ى إل ا تطلعاتن ع م للمجلس٬ الجديد التشكيل يعززه ما وهو شامل؛ ثقافي
ل وممث واإلسكان٬ ة والقروي ة البلدي الشؤون وزارة الرياضة لهذه الرئيس االستراتيجي
س المجل ي ف ال األعم ال رج اركة مش ب جان ة لتغطي ناعية الص ة التجاري رف الغ ن م
ة فئ ن ع يح الترش اب ب ح فت ى عل الوة ع ر٬ والتطوي اع االنتف ات درج ى أقص ق لتحقي
ة٬ بالمملك هجن مالك ألف من أكثر عن يزيد ما سيمثل من اختيار في للمشاركة المالك
ع جمي تغطي ة متوازن ة معادل لخلق وذلك االتحاد٬ قبل من المباشر الترشيح إلى إضافة

الصاعدة ة التاريخي الرياضة ذه ه الرياضة.جوانب ذه ه أن ب ة مطلق ة ثق ى عل ونحن
جذرياً تغييراً  .ستشهد

** ** 
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النفاياتعنوان إلدارة الوطني للمركز اجتماعاً يرأس الكرمة مكة أمير سمو

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

إلدارة الوطني للمركز اجتماعاً يرأس الكرمة مكة أمير سمو
 النفايات

 

 واس-جدة
الشريفين٬ الحرمين ادم خ ار مستش ٬ الفيصل د خال األمير الملكي السمو صاحب رأس
دور تعراض اس ه تخلل اً اجتماع ٬ اليوم بجدة اإلمارة مقر في المكرمة٬ مكة منطقة أمير
دة٬ ج ة ومحافظ ة المقدس مة العاص اء أمن ور بحض ات٬ النفاي إلدارة ني الوط ز المرك

السباعي هللا عبد الدكتور للنفايات٬ الوطني للمركز التنفيذي  .والرئيس

ة الهادف ٬ ات النفاي إلدارة املة الش اإلستراتيجية والخطط المركز دور على سموه واطلع
ى إل ٬ تدامتها واس المتجددة ير غ ة الطبيعي وارد الم إدارة ي ف تويات المس ى أعل ق لتحقي
الطبيعية والمقدرات البيئة على والمحافظة المتجددة المصادر من االستفادة تعظيم جانب
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تراتيجية اإلس اد اعتم منها التي ٬ البيئة بقطاع المهمة التأسيسية األعمال من حزمة عبر
الق وإط ٬ ات النفاي إدارة ام ونظ اد٬ األرص ام ونظ ٬ ة البيئ ام ونظ ٬ ة للبيئ ة الوطني

للبيئة الوطنية  .المراكز

دوير الت ادة إلع تثمارية االس السعودية للشركة التنفيذي الرئيس قدم جانبه "سرك"من
ك تل ي ف الخاص القطاع اركة ومش تثمارية االس الشركة خطط يحة٬ الش زياد المهندس

بـ تقدر باستثمارات دى14إلي12الخطط٬ م ى عل ة المكرم ة مك بمنطقة لایر مليار
بنحو15 رادم الم عن تبعاد اس دل مع لتحقيق ة%94عام٬ بيئي تدامة اس ق يحق ا بم

الخطط تلك في الخاص القطاع ومشاركة واجتماعيه  .واقتصادية

بتأسيس ك وذل ات٬ النفاي إدارة لقطاع تثماري االس ار المس ل تفعي أن إلى الشيحة وأشار
دوير الت ادة إلع تثمارية االس عودية الس ركة رك"الش ندوق"س لص ل بالكام ة المملوك

ا م ات٬ النفاي إدارة قطاع ي ف للصندوق تثماري االس ذراع ال د وتع العامة٬ االستثمارات
إدارة قطاع ي ف الخاص والقطاع ة الحكومي القطاعات ن بي والشراكات اون التع يعزز

 .النفايات

ة٬ المقدم الخدمات بجودة اء االرتق ي ف يُسهم ات النفاي إلدارة الوطني ز المرك أن يذكر
ل يعم ا فيم ة٬ العام الصحة ز وتعزي البيئة حماية يكفل بما القطاع في االستثمار وتحفيز

النفايات إدارة لنظام استرشادية وأدلة وضوابط تنفيذية الئحة إعداد على  .المركز
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حائلعنوان بمنطقة الروضة مدينة في األول التمور مهرجان اختتام

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3759العددالكاتب 1تكرار

حائل بمنطقة الروضة مدينة في األول التمور مهرجان  اختتام

 

 واس-حائل
ى عل تمر اس ذي ال حائل٬ بمنطقة الروضة مدينة في األول التمور مهرجان أمس٬ اختتم

لالحتفاالت الريان قصر في وذلك أيام٬ تسعة  .مدى

ان المهرج أن ويداء٬ الس د زي ن ب دالعزيز عب ان للمهرج المنظمة اللجنة رئيس وأوضح
رى والق الروضة ة مدين ي ف ل النخي ة وزراع ور التم إنتاج تنوع إبراز إلى يهدف الذي
ر أكث بلغ الفت حضور وسط لایر٬ مليونين من أكثر إيراداته بلغت لها٬ التابعة والهجر

وخارجها14من المنطقة من زائر  .ألف

ي الت ام٬ ع ه بوج ة المنطق ا تنتجه تي ال ور التم واع أن رز أب عرض ه خالل م ت أنه وبين
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ضمنها من يزت الروضة"تم وة من"حل عدد اركة مش ى إل باإلضافة ا٬ً مبيع ثر األك
ة٬ المنطق ي ف المتداول الشعبية للمأكوالت بتقديمها تميزت التي المنتجة واألسر النحَّالين
ع جمي اع اتب م ت ه أن داً مؤك ان٬ للمهرج احبة المص ات الفعالي ن م د العدي ى إل افة باإلض
يروس ف ل ونق ار انتش ن م د الح في تسهم التي الوقائية والتدابير االحترازية اإلجراءات

 ).19-كوفيد(كورونا
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المزارعينعنوان تواجه التي التحديات أهم تناقش حائل الزراعيغرفة والتسويق

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3759العددالكاتب 1تكرار

المزارعين تواجه التي التحديات أهم تناقش حائل والتسويقغرفة
 الزراعي

 
 

 واس-حائل
اليوم٬ حائل بمنطقة الصناعية التجارية الغرفة لجنةعقدت في ذاءممثلة والغ ,الزراعة

تواجه تي ال ديات التح أهم لمناقشة الزراعياجتماعا ويق والتس زارعين بحضور,الم
المتخصصين ةأعضائها وأمان ة البيئ وزارة وفرع الزراعي التنمية لصندوق والممثلين

السياحةحائل ووزارة للصوامع العامة  .والمؤسسة

 
زارع الم سوق ة إقام ة آلي ة مناقش االجتماع خالل إضافةوجرى ة٬ الزراعي ات للمنتج

بالمنطقة الزراعية المحاصيل ةلمهرجانات الرئيس المنصة في مؤخراً اعتمادها تم التي
والمياه البيئة األعماللوزارة ورجال للمستثمرين وطرحها  .والزراعة
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التمورعنوان وقود إلنتاج أميركية اختراع براءة تحصد فيصل الملك جامعة

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العدد0الكاتب 4تكرار

وقود إلنتاج أميركية اختراع براءة تحصد فيصل الملك جامعة
 التمور

 

العلمي.د البحث فريق يتوسط  العوهلي
 

المحيسن-األحساء  صالح

من ور التم ن م وي الحي ود الوق اج إنت في اختراع براءة على فيصل الملك جامعة نالت
األميركي االختراع براءة  ).US PATENT OFFICE(مكتب

 

د الجامعة رئيس د.وأوضح الجدي ي العلم المنجز هذا أن العوهلي عبدالعزيز بن محمد
ن م يرة كب ور تم كميات من المملكة تنتجه ما ظل في الكبير االقتصادي أثره له سيكون
رة المبتك ة التقني ذه ه وطين ت أن ا كم وي٬ الحي ود الوق اج إلنت ة المطلوب ة النوعي ذات
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ا ومنه ة بالغ ة أهمي ذات وهي ام ع بشكل ة بالمملك ور التم لقطاع دة عدي افع من يضيف
ة٬ بالمملك ور للتم ادي االقتص ردود الم ع يرف ا مم بر٬ أك افة مض ة قيم ى عل ول الحص
دى ل ة المرغوب ير وغ ة المنخفض ودة الج ذات ور التم ن م ادية االقتص تفادة واالس
من الي الع م التعلي اع قط اه يلق ا لم رة ثم أتي ي المنجز ذا ه أن ه معالي ن وبي المستهلك٬
والبحث ار االبتك لقطاع الكبير ودعمها التعليم وزارة وتوجيهات الرشيدة٬ القيادة رعاية

ة المملك ة رؤي ومستهدفات تطلعات لتحقيق أساس ركيزة يمثل والذي 2030٬العلمي٬
دُّم للتق احثين الب يز تحف خالل ن م ي٬ المعرف اد االقتص و نح ول التح م دع ى إل اعية الس
ا٬ أثره م لتعظي ويقها وتس ا دعمه م يت تراع٬ اخ راءات ب ى إل تنتهي فريدة أصيلة بأبحاث
ي٬ العلم ث بالبح وض للنه ة الجامع ا عليه ت عمل تي ال تراتيجية االس الخطط ب ا منوه

منتجاته وتنويع  .وتطوير
 

د للمشروع الرئيس الباحث عبر جانبه د.من المتعاون والباحث العيد٬ صديق.صالح
س لرئي ديرهما وتق كرهما ش ن ع ة٬ واألغذي ة الزراعي وم العل ة كلي ن م د حم ين حس
ة رعاي من المشروع ق فري ه ب حظي ا م على لهم المساندة القطاعات وجميع الجامعة٬
برات بمخت ة التقني ر تطوي م ت حيث المنجز٬ هذا تحقيق في هللا بحمد أسهم وتوجيه ودعم
راءة ب ب مكت ا يتطلبه التي والدقيقة الطويلة اإلجراءات بجدارة الطلب واجتاز الجامعة٬

األميركي  .االختراع
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصقور"عنوان عن"..طرح للبحث دقيقة وتفاصيل طويلة "الثمين"استعدادات

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الصقور" عن"..طرح للبحث دقيقة وتفاصيل طويلة استعدادات
 "الثمين"

بالمملكة المزاد من الثانية النسخة انطالق المقبل  أكتوبر

 

السعودية األنباء  الرياض-)واس(وكالة

طرح"الطواريح"يتسابق موسم تباق اس أجل ن م العدة لتجهيز عام كل أو(في صيد
بك لك)ش تس ه وفي بتمبر٬ س هر ش ة بداي ع م ادة ع ه ل تعداد االس دأ يب ث حي قور٬ الص

ث حي مبر٬ ديس شهر حتى ا حركته تمر وتس نوية الس الهجرة مسار والشياهين الصقور
السعودية٬ ة العربي ة المملك ا وأبرزه العربية٬ الدول من بالعديد المهاجرة الصقور تمر

اسم يحمل الذي المزاد؛ من الثانية النسخة انطالق المقبل أكتوبر غرة تشهد زاد"التي م
السعودي الصقور  ".نادي

 
ن م د للعدي طياده واص قر الص رح بط وم يق ذي ال خص الش و وه اروح٬ الط اج ويحت
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واحتياجات ادوات ع وجمي م خي من بالكامل المخيم تجهيز يتم حيث رحلته٬ في األدوات
ز تجهي ب جان ى إل حراء٬ الص ي ف وده وج ترة ف ي تكف ات بكمي ود والوق اه والمي خ الطب
وع للجرب ه ومثل ا بأنواعه ور للطي وآخر ام للحم بك ش ك فهنال ة؛ المختلف بأنواعه الشبك

الحمام في الصقر رغبة لعدم تحسباً المختلفة األنواع هذه تجهيز يتم حيث  .وغيره٬
 

قضى الذي العنزي٬ هزاع محمد الطاروح أن30وأوضح الصقور٬ طرح ي ف اً عام
ى حت االحتياجات ل ك ير توف الصقار على ويجب شهر٬ لمدة تستمر التجهيزات هذه كل
للقنص؛ ترتين ف اك هن أن اً مبين م٬ الموس خالل المدينة إلى للذهاب الطاروح يضطر ال
م للمخي الطاروح ود يع دها بع صباحا٬ً العاشرة حتى وتستمر الفجر عند وتبدأ الصباحية

لـ تعداد واالس تراحة االس ل أج ن ة(م اعة)قنص بس روب الغ ل قب دأ تب تي ال ر٬ العص
دا٬ً ج منخفضة ا فيه القنص بة نس ون تك قصيرة فترة وهي الشمس٬ مغيب عند وتنتهي
ك ذل وحول فجرا٬ً محيطه ي ف للوجود الصقر مكان لتحديد الطاروح يستغلها ما وغالباً

السعودي«يعلق الصقور ادي ن زاد م ي ف ا به شاركت التي الشيهانة طرحت ذلك رغم
اعة س ف نص ا طرحه تغرق يس م ول اء٬ المس ترة ف ي ف ق»األول المناط أن داً مؤك ٬

منازع بال للطرح األفضل هي  .الساحلية
 

أ يلج ة طريق فشلت ال ح ي فف دة؛ ع بمراحل ر تم ور الطي بك ش ة طريق أن ى إل ار وأش
ى وترم ام الحم ر ظه ى عل الشبكة وضع طريق عن تتم حيث أخرى٬ لطريقة الطاروح
ريش ويربط قدميه في الشبكة وتوضع البرية٬ السمان طيور أو مبكر٬ وقت في للصقر

عليها وينقض المستهدف الصقر ليشاهدها طرفها  .في
 

الصقارين ة خدم ي ف السعودي الصقور نادي يبذلها التي الكبيرة بالجهود العنزي ونوه
ا وأعطتن أخرى٬ رة م ال للمج الصقارين ن م ير كث إعادة في أسهمت التي والطواريح٬
أعاد والحمد دافع٬ ودون حماس دون الحراج في الصقور نبيع كنا حيث كبيرا٬ً دافعاً
المزاد ومنها الدولية؛ فعالياته خالل من عالميته وأثبت وضعهم٬ للصقارة الصقور نادي
ك تل وتعكس ير٬ كب ام باهتم اه وتابعن راً مؤخ م اختت ذي ال الصقور إنتاج لمزارع الدولي

األصيل السعودي والموروث الصقارين على الرشيدة قيادتنا حرص  .الجهود
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجمومعنوان محافظ مكة"عميد..بحضور فعاليات"تقنية الخضراء"يطلق الثالثة"الكلية بنسخته

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3747العددالكاتب 1تكرار

الجموم محافظ مكة"عميد..بحضور فعاليات"تقنية الخضراء"يطلق "الكلية
الثالثة  بنسخته

الوطني اليوم فعاليات مع91ضمن وبالتعاون الكلية تنظمها التي
ولنغرسها تتنفس جدة  فريقي

 

العصيمي المكرمة-هادي  مكة

القثامي فهد الجموم محافظ بحضور المكرمة بمكة التقنية الكلية عميد سندي هاني أطلق
الوطني وم الي ات فعالي ضمن الخضراء٬ ة الكلي مشروع ن م ة الثالث ي??النسخة الت

ولنغرسها تتنفس جدة فريقي مع وبالتعاون الكلية  .تنظمها
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الوطني وم الي بة بمناس رامج ب دة ع دت أع ة الكلي أن ندي س ضمنها??وأوضح ومن
ة الحبيب ا مملكتن ة رؤي ع م يتوافق الذي الخضراء وتشجير????الكلية بغرس ك وذل

ر أكب وتغطي اء الم در ه ن م ل تقل التي الحديثة الطرق وفق بالكلية متاحة مساحة أكبر
خضراء  .مساحة

 

ان ندي"وك د"س المعه دير وم ة بالكلي دربون والمت ة التدريبي ة والهيئ ة اإلداري ة والهيئ
جار األش رس غ ي ف اركوا ش د ق وبيه منس ض وبع ى عيس ين ياس انوي الث ناعي الص
ال أعم ي ف اركة والمش الخضراء ة البيئ يق وتنس اهمة والمس ة الكلي اء فن ي ف والزهور

ة خط ضمن وم الجم ر بمق ة المكرم ة بمك ة التقني ة الكلي داخل ة البيئ ة"تحسين الكلي
المنتجة"الخضراء الكلية مزرعة  .وبرنامج
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر القصيم"عنوان بالمدارس15يزرع"تعليم شتلة ألف

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19446العددالكاتب 1تكرار

القصيم" بالمدارس15يزرع"تعليم شتلة  ألف

 

 
 

الحربي-بريدة  ملفي

ادرة لمب ى األول ة المرحل يم القص ة بمنطق م للتعلي ة العام اإلدارة ت م"أنه تعلي دارس م
خضراء زراعة"القصيم استهدفت بـ15التي ة زراعي تلة ش ي155ألف ف مدرسة

ة نوعي ادرة مب ي ف ة٬ العام إلدارة ل ة التابع م التعلي ب مكات ة بكاف ات والبن البنين قطاعي
ارة إم ع م بالشراكة ك وذل ة٬ المملك ات ومحافظ اطق بمن م التعلي إدارات توى مس ى عل
يم القص أرض ة وحمل ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع وف يم القص ة منطق
ي الت ادرة المب أن ريح الف ليمان س ن ب د محم بالقصيم م للتعلي ام الع المدير وأكد خضراء

ديسمبر في دكتور2020انطلقت ال ير األم ي الملك السمو صاحب من ومباركة بدعم
ي الت ية المدرس ة للبيئ ة الحديث يرات المتغ واكبت القصيم٬ منطقة أمير مشعل بن فيصل
داخل ي طبيع ئي بي اخ من اد إيج تهدفت واس م التعلي وزارة ل قب ن م ير كب باهتمام تحظى
وم للي ة إيجابي يرات متغ تخلق س تي ال ادرة المب ي ف ة المدرس عناصر وإشراك المدارس
ة البيئ وزارة رع ف ي ف ا وداعميه ادرة المب لشركاء ل الجزي شكره الفريح وقدم الدراسي
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ادرة المب أن ى إل مشيًرا خضراء القصيم أرض حملة وكذلك بالمنطقة والزراعة والمياه
المتبعة واآلليات للتعليمات وفقًا العامة باإلدارة التعليمية المقرات كافة لتشمل ستتواصل

للمياه مستهلكة الغير الري طرق مع وبالتزامن  .بالتشجير
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر االستيرادعنوان وكثرة العزوف بين السمك تجارة

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7661العددالكاتب 1تكرار

االستيراد وكثرة العزوف بين السمك  تجارة

 
 

العوفي نوف  جدة

المشاريع ال مج ي ف دة جي و ة مربح تجارة الطازجة ماك األس ع بي أن الشباب ن م د العدي رى ي
من د جي محصول ى عل للحصول والصبر الوقت من ير للكث اج تحت و مجهدة لكنها و الصغيرة
يومي بشكل ة المحلي الطازجة األسماك شراء يفضلون ائن الزب من الكثير ف ة٬ المختلف األسماك

المستوردة األسماك تشكل ث حي المستوردة٬ أو المثلجة األسماك عن تراوح%70بدًال ي إذ ٬
بين يوميًا بيعه يتم في300إلى250ما والمستوردة المحلية األسماك من ٬»الحراج«طن

ة فئ يز تحف دم ع ى إل تورد المس ل بمقاب ة المحلي ماك األس ن م روض المع ة قل باب أس وا وأرجع
األسماك صيد مهنة في للعمل  .الشباب

 
السمك بيع  مهنة

لـ دي الفاي د محم الصياد وطن»وأفاد ه»ال ل بالنسبة ة حديث ة مهن بر تعت األسماك ع بي ة مهن أن ب
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ه ب أس ب ال ا وقت يقضي كان كورونا جائحة وخالل الطفولة٬ منذ أتقنها هواية الصيد أن وأضاف
من تفادة االس رر ق ذا ل السعوديين٬ الصيادين عدد انخفاض ذلك أثناء والحظ األسماك٬ صيد في
ن م د للعدي ات الطلب ق طري ن ع أو السمك٬ وق س ي ف ماك األس ع بي ال مج ي ف دخول وال ت الوق
درة للق ام أي ة بثالث ا قبله الطلبات باستالم الغالب في يقوم حيث وجدة٬ رابغ محافظتي في الزبائن

المناسب الوقت في وتوزيعها المطلوبة الكميات توفير  .على
 

المهام  توزيع
ون يعمل سعوديين شباب توظيف خالل من ه عمل ام مه ع توزي ى عل يعمل أنه الفايدي وأضاف
يمنحه رخيص ت ى عل الحصول ى عل يعمل ا كم العمالء٬ ى إل الطازج السمك إليصال كمناديب

جزئي بدوام سعوديين صيادين توظيف  .أحقية
 

إلكتروني  تطبيق
لـ قوارب تأجير متجر صاحب الحربي عبدهللا وطن»قال ك»ال يمتل ه ذات7بأن صيد وارب ق

ق تطبي يس بتأس ام ق ه أن اف وأض ة٬ بحري رحالت ب ام للقي الحة ص طة ومتوس غيرة ص ام أحج
ث حي واألسعار٬ االنطالق ان مك تحديد مع الصيد٬ ومعدات قوارب تأجير خدمة يتيح إلكتروني
يرة القص ة البحري رحالت وال يد الص بي مح ن م د العدي ل قب ن م يرا كب اال إقب اك هن أن ح أوض

 .والطويلة
 

ل فص ي فف نة٬ الس ن م ددة مح م مواس ي ف ر تزده اريع المش ذه ه ل مث أن ى إل ي الحرب ار وأش
ي ف ا أم اكر٬ الب الصباح خالل الصيد دات ومع وارب ق استئجار ى عل ير كب إقبال هناك الصيف
بسبب وم الي ن م ة مختلف ات أوق ي ف الصيد ورحالت ة٬ العائلي رحالت ال ات طلب فتزدهر الشتاء

الشتاء فصل خالل المعتدلة الساحلية  .األجواء
 

تدريبية  دورات
من يشرح مبسطة ة إلكتروني دورات ديم بتق وم يق ه بأن اعي الرف د محم كشف السياق ذات ي وف
دورات خالل من صحيحة ة بطريق واستخدامها ا تثبيته ة وطريق الصيد سنارات واع أن ا خالله
من د للعدي الواقعي دريب بالت وم يق ا كم الصيد٬ ة عملي اء أثن ة حي ديوهات في خالل من الين أون
أن ب اعي الرف اد أف ث حي ي٬ االحتراف السمك صيد عالم دخول ي ف لمساعدتهم صيد ة مهن هواة
ممتعة الوقت ذات ي ف ا لكنه بالسمك٬ الوفيرة األماكن ومعرفة للصبر تحتاج السمك صيد عملية

الرحلة نهاية في باإلنجاز جميال شعورا  .وتعطي
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالروبيان%40عنوان يالمس..زيادة لایر2300والجامبو

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17629العددالكاتب 1تكرار

بالروبيان40% يالمس..زيادة  لایر2300والجامبو

 

بالروبيان40% يالمس..زيادة  لایر2300والجامبو
 

المسري  الدمام-احمد

تتخطى بة بنس القطيف ب زي المرك السوق إلى الواردة الروبيان كميات %40زادت
مضي بدء45بعد من أغسطسالموسميوما شهر من األول في دشن .2021الذي

الروبيان ان»الجامبو«وبدأ الروبي عار أس ت تفاوت ا فيم ع٬ مرتف بسعر األسواق زو يغ
ع وموق ون والل وة والق م الحج بحسب ك وذل الشرقية٬ ة المنطق واق أس ي ف عامة بصفة

 .الصيد

أسعار إن الغزوي٬ دهللا عب المركزي القطيف بسوق األسماك٬ بائع متفاوتةوقال كميات
بة بنس انخفضت ات%40الروبيان الكمي ادة زي بسبب شهر٬ ل قب ه علي ت كان ا عم

من تقبال6أكثر اس ى إل ا الفت الموسم٬ دء ب ي ف ه علي كانت ما راجسوقأضعاف الح
ن م ثر أك را فج القطيف ب زي ا1500المرك عليه داول الت م وت ا تقريب ة ثالج أو ة بان
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ا م ب وأغل الطرادات٬ أو اللنشات دوم ق بحسب يوم كل متفاوتة الكميات وتعتبر أمس٬
الطرادات صيد من هو وسريع يومي بشكل  .يوصل

 

والقوة  الحجم

غير الص ان فالروبي ه٬ ولون ه وقوت ه حجم ب بحس ان الروبي عار أس أن زوي الغ ن وبيَّ
عر بس مر ن300األس بي زن ت تي ال ة البان أو ة للثالج و35و32«لایر ي»كيل ف

بسعر الوسط ان والروبي الضريبة٬ دون رخ500الحراج ف ا أم الضريبة٬ دون لایر
بسعر ير الكب امبو عر800الج بس امبو الج ان روبي ا أم الضريبة٬ دون 1630لایر

بة بنس ان الروبي ن م نف الص ذا ه د ويتواج اال٬ برد%10ري ت دما عن ده فموع ط فق
 .األجواء
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر القديم"البيئة"عنوان جدة مكة طريق على مكشوفة بئرًا تردم

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

القديم"البيئة" جدة مكة طريق على مكشوفة بئًرا  تردم

والصحة والبلدية المنطقة وإمارة المدني الدفاع  بمشاركة

 

الراجحي  جدة-عبدهللا

ردم في المقدسة٬ بالعاصمة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب وفة"نجح مكش "بئـر
القديم جدة مكة طريق على صاحبها معروف  .غير

 

وزارة ال ب بمكت ة األهلي ار اآلب ة لجن س ورئي اه المي م قس دير م وف وق د بع ك ذل اء ج
ب عق ع٬ الموق ى عل ة٬ المعني ات الجه ع م ليهبي الس مير س دس المهن المقدسة بالعاصمة

وجودها عن  .بالغ
 

اص االختص ات جه اركة بمش ئر٬ الب وردم الزم ال اذ اتخ م ارة"وت وإم دني الم دفاع ال
والصحة والبلدية  ".المنطقة
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دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ال وق
الغامدي جارهللا بن نظام:سعيد الوزارة وفة"بالغات"أتاحت المكش اآلبار عن للتبليغ

خالل من الوزارة قطاعات جميع تخدم التي اإللكترونية للخدمات الموحد التطبيق عبر
الل خ ن وم ة اإللكتروني دمات الخ من ض ي اإللكترون ا موقعه

 /http://web.mewa.gov.sa/ucs:الرابط
 

دي الغام اف ار:وأض اآلب ن ع الغ اإلب ي ف اركة المش ن والمقيمي واطنين الم ى عل
رقم الوزارة هاتف على باالتصال بالغ)8002472220(المهجورة٬ تسجيل أو ٬

الموقع خالل من المكان بإحداثيات الوزارة  .وتزويد
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الطائف«عنوان العام..»بيئة النفع أسواق على تفقدية جوالت

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

الطائف« العام..»بيئة النفع أسواق على تفقدية  جوالت

 

الرزقي  )الطائف(عبدالهادي

ن ب اني ه دس المهن ائف الط بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت مدير تفقد
ة برفق بالمحافظة الخ والمس ام الع ع النف أسواق ي ف ال األعم سير القاضي دالرحمن عب

الحصيني عبيد بن عوض الطائف محافظة في والمسالخ األسواق إدارة وأوضح.مدير
ى عل راف باإلش دأ ب وزارة ال ب مكت أن ي القاض دالرحمن عب ن ب اني ه دس 46المهن

ام الع ع النف أسواق ا منه الطائف٬ أمانة من عليها اإلشراف نقل بعد المحافظة في موقعاً
31



ل ب(مث والحط ور٬ والطي ل واإلب ية والماش ماك٬ واألس وم واللح ة٬ والفاكه ار الخض
الف س)واألع مجل رار ق ب بموج ة المنقول ات االختصاص من ض ك وذل الخ٬ والمس

اه والمي ة البيئ وزارة ى إل ة والقروي ة البلدي الشؤون وزارة ن م ا بنقله القاضي الوزراء
ا حوكمته ى عل ل والعم وزارتين ال ن بي ة المتقاطع طة األنش م تنظي دف به ة والزراع

ة العام المصلحة يحقق بما وواضحة محددة م.بصورة ت تي ال االختصاصات أن ذكر ي
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة إلى واإلسكان والقروية البلدية الشؤون وزارة من نقلها

ي ة:وه الفطري ات الكائن ع بي ال ومح وان الحي دائق وح الخ والمس ام الع ع النف واق أس
وصيانتها غيلها وتش السدود اء إنش اريع ومش ة٬ البري ات والمخيم الطبيعية والمتنزهات
ي العمران النطاق خارج السيول أخطار درء ومشاريع العمراني٬ النطاق وخارج داخل
دن الم ارج وخ ل داخ ة القائم اه المي ياب أش ع جمي ى عل راف اإلش ؤولية مس ل ونق

المدن وخارج داخل السائبة الماشية وإدارة رع.والمحافظات ف ام ع مدير نوه جهته من
دي الغام جارهللا بن سعيد المهندس المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة
ود وجه ال أعم ن م المرتبطة ديات والبل ات األمان مع المشتركة الجهود به قامت ما إلى
ن م ن يمك ا مم سهولة بكل األنشطة نقل إلى وصوالً المنشودة األهداف لتحقيق مشتركة

والزراعة والمياه البيئة وزارة قبل من وتطويرها إدارتها  .استمرار
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ومنتجاتهعنوان النحل تربية على المنطقة شباب يدرِّب بتبوك البيئة وزارة فرع

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

النحل تربية على المنطقة شباب يدرِّب بتبوك البيئة وزارة فرع
 ومنتجاته

 

 واس-تبوك
الشباب ل تأهي مشروع ضمن وم٬ الي وك تب ة بمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة بفرع انطلق

أشهر ثالثة لمدة ويستمر ومنتجاته٬ النحل تربية لصناعة متكامل  .برنامج

ى إل دف يه امج البرن أن ي الرويل س األفن ن ب زاع ه دس المهن الفرع عام مدير وأوضح
ع م ل التعام ى عل دريبهم وت المملكة٬ في ومنتجاته النحل وتربية لصناعة الشباب تأهيل
م التعل مرحلة من الشاب لينتقل المتنوعة٬ منتجاته من واالستفادة تربيته٬ وطريقة النحل
ة المتعفف ر األس م دع ى إل روع المش دف يه ا كم ي٬ والكم ي النوع اج اإلنت ة مرحل ى إل
السعودي٬ ل العم سوق دعم ي ف اركة والمش النحل٬ صناعة ى عل ا أبنائه أحد بتدريب
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اجح الن تثمار االس ذا ه في الدخول على الشباب تشجيع خالل من هللا-وذلك إذن و-ب
اد إيج ى إل باإلضافة الحديثة٬ بتقنياته النحل بتربية مهتم النحالين من جديد جيل صناعة

للخارج الجودة عالي الوطني المنتج تصدير على تساعد منتجة شبابية  .بيئة

من باب الش ن م دمين المتق قدرات وبناء لتعزيز تأهيلية خطة وضعت الوزارة أن وأفاد
أن ى إل يراً مش ه٬ منتجات ويق وتس نيع وتص ل النح ة تربي االت مج ي ف ين الجنس ال ك

هي ام٬ أقس ثالثة سيشمل ي:المشروع ف التخصصية برامج وال النحل٬ ة تربي امج برن
والتسويق األعمال وريادة البشرية التنمية وبرامج النحل٬  .تربية

وزارة٬ ال ن م دة معتم هادة ش على المشروع ختام في يحصل المتدرب أن الرويلي وأكد
تخصصه30٬و حسب على متخرج لكل يعادلها ما أو المحلية الساللة من نحل خلية

دة لم للمتدربين فني اركة6ودعم المش ي ف ه أحقيت ى إل باإلضافة دريب٬ الت د بع أشهر
مستقبًال ستقام التي هللا-بالمعارض  .-بمشيئة
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر دورةعنوان الحيوانية"انطالق للثروة الغذائية بعسير"العينات البيئة وزارة بفرع

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

دورة الحيوانية"انطالق للثروة الغذائية وزارة"العينات بفرع
بعسير  البيئة

 
 

 واس-أبها
وم٬ الي ة البيطري والرقابة الصحة إدارة في ممثلة والزراعة والمياه البيئة وزارة نظمت

الحيوانية"دورة الثروة مشاريع في الغذائية العينات التدريب"جمع ز مرك مع ٬بالتعاون
عسير بمنطقة الوزارة فرع مقر في وذلك بجازان٬  .الزراعي

 
من ثر أك ام٬ أي ثالثة لمدة تستمر التي الدورة في ا25ًويشارك بيطري اعداً ومس اً طبيب

ومنشآت روعات مش ي ف ة البيطري ة الرقاب ة مناقش م ت ث حي وزارة٬ لل روع ف دة ع من
ر الحص ات عملي راءات وإج دافها وأه دورة ال امج ببرن ف والتعري ة٬ الحيواني ثروة ال
ة الرقاب ب جان ى إل النتائج٬ مع التعامل وكيفية المؤهلة والكوادر النطاقات تحديد وطرق

الحيوان ب ق والرف ة البيطري ة الطبي آت المنش ى عل ة ب,البيطري لمراق ابي الرق دور وال
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المتبعة الوقائية واإلجراءات واإلحتياطات الحيوي تراطات,األمن اش رز أب إلى إضافة
وي الحي ن ي,األم ف زا االنفلون يروس ف ار النتش الحرجة اط النق ى عل يطرة الس ة وكيفي

للمواصفات,المشاريع ة مطابق ير الغ الخ المس منتجات مع ى,والتعامل المثل ة والطريق
البياض الدجاج من  .لالستفادة
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الطرقعنوان مدير مع يجتمع ببيشة والزراعة والمياة البيئة مكتب مدير

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3299العددالكاتب 1تكرار

الطرق مدير مع يجتمع ببيشة والزراعة والمياة البيئة مكتب  مدير

 
 

الشهراني مبارك  بيشة-محىد
 

دير م دسقام المهن ة بيش بمحافظة تية اللوجس دمات والخ ل النق وزارة رع دهللا/ف عب
االحد وم الي صباح العمري افر اة12/2/1443ظ والمي ة البيئ ب مكت ى ال ارة بزي

ا اهمه ن وم المواضيع من عدد بحث الزيارة هذه في تم وقد ببيشة قوالزراعة الطري
العاجل ب القري ي ف ه من االنتهاء سيتم هللا وباذن بشأنه وماتم السد الى ةالمؤدي ومناقش

المحافظة تخدم التي المواضيع والمياةبعض البيئة وزارة مكتب مدير أعرب جهة من
ب للمكت ه زيارت ى عل دس للمهن ديره وتق شكره عن الشهراني مريح والزراعةالمهندس

بيشة بمحافظة اللوجستية والخدمات النقل وزارة فرع يقدمها التي الجهود ومنوهاوعلى
رؤية مع يتوافق والذي الحكومية االدارات بين المشترك  2030بالتعاون
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشواطئعنوان مهددات من البحرية السالحف لحماية سياج

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ الفطريةتصنيف الحياة لتنمية الوطني المركز أخبار

الرصد19446العددالكاتب 1تكرار

الشواطئ مهددات من البحرية السالحف لحماية  سياج

 

 

الحماية سياج الفطرية الحياة مركز سلمت الدفاع  وزارة
 

الشيبان-متابعة  إبراهيم
 

ة بوكال ية الهندس ؤون والش ق للمراف ة العام اإلدارة ي ف ة ممثل دفاع٬ ال وزارة لمت س
مناطق ييج تس بمشروع خاًصا ياًجا س ة الفطري اة الحي لتنمية الوطني المركز التميز٬
خطوة ي ف ك ذل اء ج ع٬ ينب بمحافظة بريدي برأس المهمة البحرية السالحف تعشيش
ددات المه ن م ا وحمايته المتضررة السالحف تعشيش اطق من ل تأهي إعادة تستهدف

الشواطئ  .على
 
 

د ة الفطري اة الحي ة لتنمي الوطني للمركز التنفيذي الرئيس ة.وأكد أهمي ان قرب د محم
ات الجه ن بي ل للتكام أنموذًجا د يع والذي المشروع هذا في الدفاع وزارة مع التعاون

الوطن مقدرات على للحفاظ والشراكة  .الحكومية
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د ح أن.وأوض ان دي"قرب بري م"رأس أه د أح د األحمر3يع ر البح ى عل ع مواق
راء الخض ة البحري الحف الس يش ن)Chelonia mydas(لتعش م ي وه ٬

شهر ي ف اطق المن ذه ه ي ف تعشيشها م موس دأ يب تي وال باالنقراض٬ المهددة الكائنات
بين ذروته ويبلغ و20أغسطس٬  .سبتمبر20أغسطس

 

نحو ييج تس تم أنه ي3وأضاف ف ة الفني والمواصفات ايير المع أعلى ب ترات م و كيل
ات الجه ن م دد ع ع م اون بالتع ه تأهيل ادة وإع الموقع دراسة بعد وذلك المرحلة٬ هذه

من أكثر وإزالة والخاصة٬ ا33الحكومية مبيًن ة٬ البحري والمخلفات الحطام من طًنا
بطول ة المهم اطق المن باقي حماية إلى يهدف المشروع دة12أن ع ي ف تًرا م و كيل

اك.مواقع هن أن ى إل ة٬ الفطري الحياة لتنمية الوطني للمركز التنفيذي الرئيس وأشار
األعشاش ى عل ات المركب رور م ا منه م٬ المه ع الموق ذا ه ة لحماي دعت باب أس عدة
داد أع د تزاي ى إل افة إض ا٬ بأنواعه ات والمخلف ات النفاي ي ورم م والتخيي دميرها٬ وت

الضالة والكالب الثعالب من السالحف وصغار لبيض  .المفترسات
 

ي ف ش تعي ا منه ة خمس واع٬ أن بعة س ى إل ي تنتم الم بالع ة البحري السالحف أن ذكر ي
ي وه السعودية العربية للمملكة اإلقليمية يرة:المياه كب ار٬ المنق صقرية الخضراء٬

ات بالحيوان الخاصة ة القائم ي ف ة مدرج ا وجميعه ر٬ الظه ة جلدي الزيتونية٬ الرأس٬
الطبيعة على للمحافظة الدولي االتحاد قبل من باالنقراض  ).IUCN(المهددة
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لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطريةعنوان الباحة:الحياة في واحًدا وعًال يُذبح المقبلة..لم الفترة في نجامل ولن

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ الفطريةتصنيف الحياة لتنمية الوطني المركز أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

الفطرية الباحة:الحياة في واحًدا وعًال يُذبح في..لم نجامل ولن
المقبلة  الفترة

 

 التحرير-متابعات

د ة الفطري اة الحي لحماية الوطني المركز لـ التنفيذي الرئيس م.أكد ل ه أن ان قرب د محم
الباحة في واحًدا وعًال  .يُذبح

 

ل ق ة٬ اإلخباري اة قن ى عل الراصد امج لبرن ه حديث ياق س ترة“:وفي الف ي ف ل نجام ن ل
واة له دائل ب اد إيج ى عل ونعمل اذ نف بـ سترتبط مخالفات قائمة ولدينا مخالف أي القادمة

 .”الصيد

الفيديو  شاهد

https://twitter.com/i/status/1439639171086307330 

41



 

لتاريخ الصحفي 13/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية“عنوان بصيد”الحياة المملكة4تسمح في الطيور من أنواع

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ الفطريةتصنيف الحياة لتنمية الوطني المركز أخبار

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

الفطرية“ بصيد”الحياة المملكة4تسمح في الطيور من  أنواع

 

 الرياض-متابعات

وم الي ة٬ الفطري اة للحي ني الوط ز المرك ن د(أعل واع)األح أن ض بع يد بص ماح الس ٬
المملكة في  .الطيور

 
ور طي أن د ن“وأك البط تنائي كس ا و“قط ي”٬ أفريق وق مط ام و“يم ل”٬ النخي ام ٬“يم

ي”و جبل ادق”حمام البن خالل من ك وذل ة٬ المملك ي ف بصيدها المسموح ور الطي ن م
 .”الساكتون“الهوائية

 
من ترة الف في يأتي الطيور تلك صيد موسم أن حتى1وأوضح اير31٬أغسطس ين

البطن“باستثناء تنائي كس من”قطا ترة الف ي ف صيده موسم دأ يب ذي أغسطس20ال
 .أكتوبر20حتى
 

ارة زي خالل من الصيد راخيص ت ى عل الحصول ى إل بالصيد الراغبين المركز ودعا
الرابط”فطري“منصة على  :اإللكترونية
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الخبر تفاصيل

الخبر الصحيعنوان الصرف على تتفوق المنزلية المياه توصيالت

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد7661العددالكاتب 1تكرار

الصحي الصرف على تتفوق المنزلية المياه  توصيالت

 
 

 الوطن:أبها

خالل اه بالمي الخاصة ة المنزلي التوصيالت الصرف2020تفوقت توصيالت ى عل
مسجلة بـ2.334.320الصحي الرياض في منها األعلى ا697.612كان بينم ٬

الصحي الصرف توصيالت بـ1.519.627بلغت ة الباح في منها االقل 829كان
. 
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الخبر تفاصيل

الخبر نجرانعنوان مياه فواتير يضاعف الشبكة تسرب

الخبر الخبراالثنين-20/09/2021-13/02/1443تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد7661العددالكاتب 1تكرار

نجران مياه فواتير يضاعف الشبكة  تسرب

 
 

الكستبان:نجران  قاسم

اع ارتف ن م لعمالئها تحذيرا للمياه٬ الوطنية الشركة بها تبعث التي النصية الرسائل بين
ى إل مية رس ببالغات نجران ة منطق ي ف المتضررين ن م دد ع دم تق ن وبي االستهالك٬
وجود نتيجة الشهرية٬ اتورة الف اع ارتف مسؤولية الشركة فيها يحملون العمالء٬ خدمة
ي الت ة المالي الغ المب اع ارتف كلة مش تبقى منازلهم٬ إلى الشبكة تمديدات مشروع في خلل
ول حل بوضع األصوات٬ اع ارتف وسط الطرفان يتجاذبها حائرة المياه٬ عدادات تسجلها

المتكررة المشكلة لتلك  .جذرية
 

الكهرباء  حفريات
كلة مش بأن األحياء٬ تسربات بعض على وقوفه أثناء المياه بشركة المسؤولين أحد وأكد
يرا مش التسرب٬ ذلك عنها ينتج التي الحفريات بسبب الكهرباء٬ شركة تتحملها التسرب
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ة ومعالج السريع الحل لبحث المختصة٬ الجهات كافة بين للتنسيق العمل جار أنه إلى
ممكن٬ وقت أقرب في ةالوضع بمنطق اه المي خدمات إدارة ي ف ع مطل مصدر نفى فيما

الشركة أن ى إل يرا مش ازل٬ المن ى إل اه المي بكة ش دات تمدي في خلل أي وجود نجران٬
العقار مالك مع وتتواصل عداد٬ أي على المياه استهالك ارتفاع رصد فور بدورها تقوم
غ مبل اع الرتف ا تجنب ار٬ للعق ة الداخلي بكة الش المة س ن م د بالتأك ه ومطالبت ه٬ لتنبيه

كاشفا ة-الفاتورة٬ تجرب واقع ازل٬-من للمن األرضية ات الخزان ات عوام تعطل أن
ات الخزان ك تل الء امت د بع والشوارع٬ اء األحي إلى المياه تسرب في رئيسيا سببا يعتبر

التوزيع جدول في المقررة للكميات المشروع ضخ وقت الكهرباء٬ عوامة  .وتوقف
 

األحياء  مستنقعات
تشكل ا أنه دين مؤك اه٬ المي بكات ش تسرب ن م ة٬ المنطق أحياء سكان من عدد واشتكى
ر تكاث ي ف تسبب ا مم تنقعات٬ مس ة هيئ على جاورها وما الشوارع امتداد على بحيرات
د عن األهالي معاناة تقف لم فيما حي٬ من ألكثر البصري والتشوه والبعوض٬ الحشرات
ي الت اه٬ المي ير فوات ى إل المتضررون ر ذك ما حسب امتدت إنما ومشاكله٬ التسرب حد
رغم أشهر٬ عدة منذ يعالج لم الذي التسرب بسبب حسابهم٬ على كبير وبشكل تضاعفت
التواصل يتم س ه بأن أتيهم ي رد ال أن ى إل اروا وأش ا٬ به تقدموا التي والشكاوي البالغات
كان الس م ه ير واألخ األول رر والمتض ذكر٬ ت ول حل دون ت٬ وق رب أق ي ف م معه
ر الفواتي أن دين مؤك ت٬ وق رب أق ي ف الوضع بمعالجة مطالبين والمقيمون٬ المواطنون

والسيارات والمنازل ألطفالهم مشاكل من تسببه بما تهددهم والمستنقعات  .أنهكتهم٬
 

المياه شركة تعليق  من
المنازل إلى الشبكة تمديدات في خلل  ال
االستهالك ارتفاع رصد فور بدورنا  نقوم

لتنبيهه العقار مالك مع  نتواصل
للعقار الداخلية الشبكة سالمة من بالتأكد  نطالب

للمنازل األرضية الخزانات عوامات تعطل  السبب

 
الفيديو  شاهد

https://youtu.be/iqpCMuAJ03E 
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