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الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

البيئة ُتعلن عن مضاعفة إنتاج الزعفران بعد نجاح زراعته بالبيوت المحمية بالمملكةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

35تكرار الرصدالعددالكاتب

البيئة ُتعلن عن مضاعفة إنتاج الزعفران بعد نجاح زراعته بالبيوت
المحمية بالمملكة

 

الرياض -واس
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن نجاح زراعة الزعفران في البيوت المحمية بالمملكة، والعمل
على مضاعفة اإلنتاج، وذلك من خالل مبادرة تعزيز االتجاهات التطبيقية؛ إحدى مبادرات التحول
الوطني للمركز الوطني ألبحاث وتطوير الزراعة المستدامة "استدامة"، حيث ُيعّد الزعفران من

المحاصيل الواعدة ذات القيمة االقتصادية المرتفعة.

وأوضحت الوزارة، أن الزراعة المائية لكورمات الزعفران أظهرت نتائج جيدة، مشيرة إلى أنها تعمل مع
شركائها على ُمضاعفة إنتاجية المتر المربع إلى أكثر من 15 ضعًفا مقارنًة بالحقل المكشوف، وأرجعت
ذلك النجاح إلى زراعة الزعفران في وحدات ُمماثلة لـ "مصانع النباتات ذات اإلضاءة االصطناعية"، التي
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ا، تنتج عنها ُجملة من ُتعرف بتقنية "SPFAL "مشيرة إلى أن الفرص االستثمارية لزراعة الزعفران محلي�
المشروعات ذات القيمة المضافة والعوائد االقتصادية الضخمة.

ا، تشّكل نحو ثلث اإلنتاج ُيشار إلى أن واردات المملكة من الزعفران لعام 2020 بلغت 125 طن�
العالمي، وبقيمة تتجاوز 112 مليون ريال.

ويحتوي الجرام الواحد من الزعفران على ما ُيقارب 500 ميسًما من مياسم زهرة الزعفران التي ُتتنج 3
مياسم فقط، وُتعرف بخيوط الزعفران، وتصل فترة إزهار الزعفران إلى نحو ثالثة أسابيع، يبدأ بعدها
اإلزهار لما ُيقارب ثالثة أشهر من زراعة الكورمات، التي ُيزرع في المتر المربع الواحد منها ما يقارب

100 كورمة زعفران، إلنتاج جرام واحد من الزعفران، الذي ُيعد أحد أغلى التوابل على مستوى العالم.

 

 

2



الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

17 أكتوبر.. انطالقة المعرض الزراعي السعودي الـ39عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

17 أكتوبر.. انطالقة المعرض الزراعي السعودي الـ39

الرياض – فاطمه القحطاني
ينطلق المعرض الزراعي السعودي في دورته الـ39 في خالل هذا الشهر الجاري من 17 أكتوبر حتى
الـ20 منه، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت رعاية وزارة البيئة
والمياه والزراعة، ويعد المعرض أكبر حدث لذوي االختصاص في القطاع الزراعي ويعرض أحدث

االبتكارات والتقنيات والحلول الرائدة والهندسة الزراعية المتطورة.

ويهدف المعرض إلى الجمع بين رجال األعمال والمتخصصين في الصناعة وصناع القرار والبائعين جنًبا
إلى جنب، ومتضمًنا محاور متعددة وأكثر من 380 عارض، أكثر من 34 دولة، ويعد المعرض متزامًنا
مع المعرض السعودي لألغذية الزراعية، والمعرض السعودي لتغليف األغذية، والمعرض السعودي

لالستزراع المائي.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

مدير بيئة عسير يجتمع بفريق عمل الشبكة الهيدرولوجيةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

6تكرار الرصدالعددالكاتب

مدير بيئة عسير يجتمع بفريق عمل الشبكة الهيدرولوجية

عسير – يوسف ابوملحه:
 عقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير اجتماعا مع المختصين بأعمال تشغيل
وصيانة الشبكة الهيدرولوجية بفرع الوزارة بمنطقة عسير ناقش فيه سير العمل ومعوقات العمل

والحلول المقترحة, وثمن الويمني الجهود المبذولة من الفريق خالل الفترة الماضية.
 

يذكر ان وزارة البيئة والمياه والزراعة قد قامت مؤخرا بإنشاء محطات الشبكة الهيدرولوجية بهدف
قياس المتغيرات ذات التأثير على المياه الجوفية والسطحية باستخدام أجهزة رصد متطورة، ونقل
البيانات عن طريق النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة (GSM) الذي يتيح مراقبة وقياس معدالت
المياه السطحية واألمطار وقياس المتغيرات في مخزون المياه الجوفية، وبناء قاعدة معلومات
مائية موثوقة تمكن الوزارة من مراقبة مصادر المياه وإدارتها بكفاءة عالية وباستخدام الطرق

العلمية الحديثة؛ لتحقيق استدامة موارد المياه.
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من جهة أخرى عقد الويمني اجتماعا مع فريق العمل بإدارة الزراعة و إدارة التشغيل والصيانة
والمختصين بالوحدة البحثية للزراعة بالمياه المجددة بوادي بن هشبل ومقاول التشغيل والصيانة
استعرض فيه خطط الصيانة وسير األعمال بالمشروع وكمية اإلنتاج وجودته، وقد وجه الويمني
بسرعة وضع الحلول العاجلة لبعض األعمال الزراعية بالموقع إضافة الى دراسة تأهيل شبكات الري

بالمشروع وفق أحدث التجارب الدولية وذلك لرفع كفأتها التشغيلية.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

زراعة الشرقية تعقد اجتماعًا مع خبير منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة FAOعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

 زراعة الشرقية تعقد اجتماعًا مع خبير منظمة األغذية والزراعة
FAO لألمم المتحدة

 
حفر الباطن -واس

عقد فريق عمل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن المكّون من أطباء بيطريين
ومهندسين زراعيين - اليوم - اجتماعًا مع خبير منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة FAO جارد
ماتابي، وذلك خالل زيارته للمحافظة لالطالع على مقومات قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز سبل
تنمية القطاع بالمحافظة. وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية
المهندس عامر بن علي المطيري، أن االجتماع بحث التعاون الفني بين وزارة البيئة والمياه والزراعة
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، مشروع تعزيز قدرات لتنفيذ وتفعيل برنامج التنمية الريفية
الزراعية المستدامة والذي يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار
المزارعين، وزيادة الكفاءة واإلنتاجية، وتحسين نمط الحياة، مشيرًا إلى أن البوابة تستقبل طلبات
المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي
البن العربي، والورد، والمحاصيل والفاكهة المستهدفة بالدعم، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ُيذكر أن زيارة خبير منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة FAO شملت كذلك، أسواق الماشية
والنفع العام وعددا من المربين لالطالع على مدى استفادتهم من برنامج "ريف"، وتعرف على
انسيابية وصول الذبائح من المربي إلى المستهلك النهائي مرورًا بالسوق، كما شارك في ورشة
العمل التعريفية التي أقامها المكتب عن برنامج "ريف" بمهرجان المنتجات الزراعية األول المقام حاليًا

بمحافظة حفر الباطن.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

مدير وحدة البيئة والمياه والزراعة يزور مكتب تعليم قناعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مدير وحدة البيئة والمياه والزراعة يزور مكتب تعليم قنا

 قنا- إبراهيم الروسي:
قام صباح اليوم مدير وحدة البيئة والمياه والزراعة بقنا والبحر األستاذ خالد بن محمد السبيخي بزيارة
لمكتب تعليم قنا ، مقدما بطاقات شكر وعرفان وتوزيع ورود على مشرفي المكتب بمناسبة اليوم

العالمي للمعلم.
 

وقد شكر مدير مكتب التعليم بقنا األستاذ عبدالله بن غازي عسيري بأسمه ونيابة عن زمالءه مدير
الوحده بقنا على هذه البادره الجميله والغير مستغربه.

 

7

https://ahwal.sa/archives/60839


 

8



الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

بدء اجتماعات الدورة الثانية للجنة السعودية النيجيرية في العاصمة أبوجاعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

بدء اجتماعات الدورة الثانية للجنة السعودية النيجيرية في
العاصمة أبوجا

أبوجا - واس
بدأت في العاصمة النيجيرية أبوجا اليوم، اجتماعات الدورة الثانية للجنة السعودية النيجيرية

المشتركة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي.

وأشاد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس الوفد النيجيري السفير زبيرو دادا في كلمته
االفتتاحية، بعمق العالقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية و جمهورية نيجيريا، وأنه
سيكون من شأن أعمال الدورة الثانية دفع هذه العالقات إلى األمام كما قدم تهنئته لحكومة

المملكة على نجاح موسم الحج لعام 1444.

من جانبه أشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للرزاعة رئيس الوفد السعودي المهندس أحمد بن
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صالح العيادة في كلمته إلى أن االجتماع الحالي يمثل خطوة عملية نحو تعزيز التعاون بين البلدين،
خاصة وأن هناك فرصا واعدة في التعاون في مختلف المجاالت منها التجارية واالستثمارية والتقنية،
كما استعرض دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التعاون االقتصادي المتعلقة بالتجارة والتبادل
االستثماري، معربًا عن أمله أن تترجم هذه الفرص االقتصادية المتاحة إلى مشاريع عملية لصالح

البلدين.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

زراعة الشرقية تشارك في مهرجان المنتجات الزراعية األول بمحافظة حفر الباطنعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

 زراعة الشرقية تشارك في مهرجان المنتجات الزراعية األول
بمحافظة حفر الباطن

محمد المنتشري  حفر الباطن
يشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية في فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية
األول بمحافظة حفر الباطن والذي أقيم تحت رعاية وتشريف سمو محافظ حفر الباطن صاحب السمو

األمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، مساء الثالثاء 4/10/2022.
 

هذا وقد صرح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي
المطيري، بأن مشاركة الفرع تأتي إليصال رؤية الوزارة ورسالتها وهي السعي للتميز في تطوير
وتطبيق السياسات الشاملة واالستراتيجيات الفعالة واالرتقاء بخدماتها بمشاركة القطاع الخاص
والجهات ذات العالقة للمحافظة على البيئة الزراعية واستدامها، وكذلك التعريف المباشر بالبرامج
الوزارية المختلفة المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين. وأفاد “المطيري” بأن الفرع يشارك
بهذا المهرجان إيمانًا منه بأهمية دوره اإلرشادي التوعوي، كما تأتي مشاركته في األنشطة
والفعاليات بالمنطقة تطبيقًا لرؤية المملكة 2030 االستراتيجية الرامية إلى المساهمة بفاعلية في
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https://hobasha.com/249302/
https://www.godaidnews.com/145433.html
https://ekhbareeat.com/?p=87430
https://shafaq-e.sa/124986.html
https://www.alyaum.com/articles/6425197


األنشطة والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية عبر تعريف ونشر خدمات منظومة
وزارة البيئة والمياه والزراعة.

 
فيما أوضح نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن زبن بن مزهر الشمري، بأن
مشاركة مكتب الوزارة بالمحافظة باإلضافة إلى المحاضرات العلمية، تتمثل كذلك في تعريف الزوار
بتطبيق مرشدك الزراعي وأهميته في الرد على االستفسارات عن طريق االتصال المرئي والمسموع،

ورفع الوعي المعرفي بأهمية الزراعة المائية والزراعة المنزلية.
 

كما أضاف “الشمري” سيكون هناك ركن خاص للتعريف ببرنامج “ريف” وأهدافه ومن يستحقه
والمنتجات المدعومة وكيفية التقديم لطلب الدعم، حيث يهدف البرنامج إلى تحسين القطاع الزراعي
الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة واإلنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث
تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي

تربية النحل، ومنتجي البن السعودي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم.
 

ووجه المهندس ”المطيري“ كافة المشاركين بتفعيل هذا المهرجان عبر المشاركة الفاعلة وتقديم
أفضل ما لديهم خدمة للمستفيدين من رواد هذا المهرجان. كما قدم ”المطيري“ شكره الجزيل
لسمو محافظ حفر الباطن صاحب السمو الملكي األمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود و إلى
محافظة حفر الباطن وعلى رأسهم معالي األمين المهندس خلف بن حمدان العتيبي على هذه الدعوة

والتي ستكون بمشيئة الله نافذة يطل منها فرع الوزارة على المستفيدين.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

حول شح األمطار ونضوب اآلبارعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددعبد الرحمن الشلفانالكاتب

حول شح األمطار ونضوب اآلبار
 
 

عبد الرحمن الشلفان
الكراسي البحثية في بعض جامعاتنا السعودية مما سمع المواطنون عنها منذ سنوات ولم يسمع
عما يمكن أن تكون قد حققته أو هي في سبيل تحقيقه في هذا الشأن الوطني أو ذاك. ولعل من
أسباب استحضار ذلك والتذكير بمدى الحاجة لجعل ما يمكن القيام به من بحوث عن مدى حاجة
النخيل وكذلك األنواع المختلفة من األشجار التي بدأت تتأثر بسبب شح المياه ليس في منطقة
بعينها بل في العديد من المناطق مما وصل إلى تلف البعض من النخيل، أوليس من الممكن في
ظل مستجدات التطور أن يصار إلى إيجاد ما يمكن إيجاده من أسباب لبقاء أثر المياه لمدى أطول
ر ذلك حول جذور النخيل مما يحول دون هالكها أوليست النخيل في مقدمة ثرواتنا الوطنية.. وإن تعذَّ
في بالدنا فقد يكون من خالل المتميزين باإلبداع والتجديد في كل شيء مثلما تفعل الصين في صنع
ما يمكن من خالله معالجة هذه القضية.. إن قضية شح المياه بين الحين واآلخر مما ينبغي أن تكون
لها األولوية واالهتمام من قبل الجامعات والكراسي البحثية. مثلما المتابعة المتصلة من قبل

المسؤولين بوزارة البيئة والمياه والزراعة.. ونسأل الله التوفيق للجميع.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

سمو محافظ حفر الباطن ُيدشن مهرجان المنتجات الزراعية األول بالمحافظةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

9تكرار الرصدالعددالكاتب

سمو محافظ حفر الباطن ُيدشن مهرجان المنتجات الزراعية األول
بالمحافظة

حفر الباطن - واس
َن صاحب السمو األمير منصور بن محمد بن سعد محافُظ حفر الباطن، أمس، فعاليات مهرجان َدشَّ
ُذُه أمانة حفر الباطن بمشاركة 16 عارضًا من مزارعي المنتجات الزراعية األول بالمحافظة، الذي تَنفِّ

المملكة، بحضور أمين المحافظة المهندس حمدان بن خلف العتيبي، وقيادات القطاعات الحكومية.
 

واطلع سموه على األنشطة واألركان المشاركة في المهرجان، مستمعًا إلى شرح فرع وزارة البيئة
والمياه والزراعة بحفر الباطن عن برنامج ريف لدعم األسر المنتجة وأسس الزراعة المنزلية.

وأشاد سمو األمير منصور بن محمد بتضافر الجهود وهذه األنشطة والمهرجانات النوعية التي
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2389932
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https://majlis-news.com/644233/


تقيمها األمانة بالتعاون مع الجهات الحكومية واألهلية وغير الربحية بالمحافظة، التي تسهم في
تنمية مختلف القطاعات وتنشيط الحراك االقتصادي بالمحافظة، مثمنًا لجميع الجهات مساهمتها

في إنجاح هذا المهرجان.

ويضمُّ المهرجاَن الذي يستمُر 4 أيام، معرضًا للمنتجات الزراعية التي تتميُز بها المملكة والمنتجاُت
ة محاضرات توعوية وإرشادية عن الزراعة المنزلية الزراعيُة التحويلية الناتجة منها، إلى جانب عدَّ
والمائية، وفعاليات طفل مصاحبة، إضافة ألركان األسر المنتجة والعربات المتنقلة، كما تهدف
الفعاليات إلى تنويع البرامج واألنشطة بالمحافظة والعمل على تنمية القطاعين االقتصادي

والترفيهي بحفر الباطن.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

شركة أرامكو السعودية تسهم في تعافي النظام البيئي وتحمي الحياة الفطرية في الصحراءعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

15تكرار الرصدالعددالكاتب

شركة أرامكو السعودية تسهم في تعافي النظام البيئي وتحمي
الحياة الفطرية في الصحراء

الظهران - واس
تعمل شركة أرامكو السعودية على االستثمار في التثقيف والتوعية البيئية، والمحافظة على
البيئات الطبيعية في مستوى عاٍل من الجودة، حيث حددت عشرة مواقع كمناطق لحماية التنّوع

الحيوي على مساحة 950 كيلومترًا مربعًا.

وُتسهم هذه المواقع مجتمعًة، في حماية أكثر من 500 نوع من النباتات والحيوانات، بما في ذلك
ما ال يقل عن 55 نوًعا أو نوًعا فرعًيا تنفرد به المملكة، ويحتوي كل موقع منها على تنّوع حيوي مهم
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2389927
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https://albiladdaily.com/2022/10/05/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/
https://alkhaleej365.co/saudi-arabia-news/11762280
https://ksa-wats.com/483130
https://www.alyaum.com/articles/6425080
https://www.alriyadh.com/1975665
https://www.hasanews.com/6696250.html
https://www.al-madina.com/article/808680/
https://asf.news/95085/
https://ajel.sa/local/ammo8n960w
https://www.ikbariyamubasher.com/%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%83%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d9%87%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d8%ad/
https://www.alweeam.com.sa/875575/%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%83%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d9%87%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85_%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d8%ad/
https://www.noonews.com/?p=344517


إما إقليمًيا أو دولًيا، مثل وجود أنواع مهددة أو مهاجرة أو مستوطنة، وتغطي هذه المحميات
العشر الممتدة من الشيبة في الجنوب إلى رأس تناقيب في الشمال، ومن أبوعلي في الشرق إلى

أبها في الغرب مجموعة متنوعة من النظم البيئية الفريدة في المملكة.

وبهدف استعادة الموائل المتضررة، نجحت أرامكو السعودية في إعادة بعض من األنواع المنقرضة
محلًيا إلى محمية الحياة الفطرية في الشيبة، التي افتتحت في عام 2016م وتم فيها إطالق أعداٍد

كبيرة من المها العربي والغزالن الرملية العربية من جديد.

وتتكون المحمية من منطقة مسيجة تبلغ مساحتها 637 كيلومتر مربع بالقرب من الموائل البكر في
صحراء الربع الخالي الواقعة على بعد 11 كيلومتًرا غرب مجمع الشيبة السكني والصناعي، الذي يدعم
الحياة البرية ذات األهمية العالمية، فيما يعمل السياج المحيط على حمايتها من التهديدات الرئيسة
في الموقع، مثل الدخول العشوائي للمركبات، والرعي، وإلقاء النفايات، والصيد، في حين ُصمم هذا

السياج ليسمح لكائنات الحياة الفطرية بالعبور من خالله.

وتمت في الربع الخالي، إعادة ثالثة أنواع من حيوانات شبه الجزيرة العربية، التي كانت على شفا
االنقراض، إلى موطنها األصلي مرًة أخرى بفضل استثمار أرامكو السعودية في المنطقة.

وقد غاب المها العربي والغزال الرملي والنعام طويًال عن هذه المنطقة، حيث تضاءلت أعدادها على
مدى القرن الماضي بفعل الصيادين، وبحلول عام 1972م، لم يتبق على قيد الحياة في البرية سوى
أربعة من المها العربي، وقد واجه النعام المصير نفسه قبل غزال المها، حيث تسبب الصيد الجائر في
اختفائه من الربع الخالي قبل حوالي 120 سنة، حيث ُرصدت آخر نعامة برية في شبه الجزيرة العربية
عام 1939م، وانخفضت كذلك أعداد غزال الرمال انخفاًضا كبيًرا في جميع أرجاء شبه الجزيرة العربية

لألسباب ذاتها.

وفي ظل تلك الظروف، قررت أرامكو السعودية التدخل لحماية الحياة الفطرية في الربع الخالي
وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية عبر إنشاء محمية الشيبة، وذلك من خالل منع أشكال التهديد الرئيسة
مثل خروج السيارات عن الطرق المعدة لها والصيد ورعي اإلبل واالحتطاب، وكذلك استعادة ثالثة
أنواع من الحيوانات المحلية المهددة باالنقراض وهي المها العربي والغزال العربي والنعام في نظام

بيئي طبيعي وفعال يحافظ على توازنه ويخلو من السالالت غير األصلية.

وُتعد محمية الحياة الفطرية في الشيبة، إحدى المبادرات المجتمعية التطوعية للشركة في مجال
االستدامة، وتهدف لإلسهام في الجهود الرامية إلى استعادة التنوع الحيوي في المناطق التي تعمل
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الشركة فيها، وتوفر المحمية المسّورة، التي تقع بالقرب من مرافق الشركة العمالقة في المنطقة،
الحماية لعشرات األنواع من النباتات والحيوانات األصلية.

وكانت نتائج المبادرة مذهلة، فقد وصلت أعداد غزالن المها العربي إلى 130 غزاًال، وغزالن الرمال إلى
120، وطيور النعام ذي الرقبة الحمراء إلى أربعة في المنطقة، وستشهد المرحلة الثانية من

المشروع، وصول المزيد من الحيوانات إلى أن تبلغ أعداد األنواع داخل المحمية المستوى المنشود.

وستعزز هذه المرحلة كذلك الشراكات األكاديمية بين أرامكو السعودية والمؤسسات األكاديمية
األخرى، ما سيمهد الطريق أمام إجراء أبحاث بيئية في المنطقة مستقبًال.

تعيش في محمية الحياة الفطرية في الشيبة 10 فصائل عربية متوطنة، و 39 فصيلة مدرجة على
قائمة وطنية تضم 50 من الفصائل ذات األولوية العالية من حيث المحافظة عليها، باإلضافة إلى 13
فصيلة مهددة باالنقراض إقليمًيا، وأظهرت استطالعات التنوع الحيوي التي ُأجريت مؤخًرا وجود 11
فصيلة من النباتات المحلية، و 13 فصيلة محتملة من الزواحف، و18 فصيلة من الثدييات، و 176

فصيلة من الطيور بينها 169 فصيلة مهاجرة.

ولم ُتسهم أرامكو السعودية في حماية مستقبل الفصائل المهددة باالنقراض فحسب، وإنما
أسهمت كذلك في تمهيد الطريق أمام تعافي النظام البيئي بأكمله.

ومن نتائج ذلك أن أّدى انتشار المواد العضوية، التي تكون على هيئة فضالت طبيعية من الحيوانات
والطيور، إلى تغذية رمال الصحراء القاحلة. وتسفر تغذية التربة، باإلضافة إلى كميات األمطار التي
تهطل والحدِّ من كثافة رعي قطعان اإلبل، عن تواجد ظروف مناسبة الزدهار أشكال الحياة النباتية

على نطاق واسع في الوقت الحالي.

ًرا، مشاهدات للنسور الذهبية في الشيبة للمرة األولى، كما أصبحوا حالًيا ل حراس المحمية مؤخَّ وسجَّ
يشاهدون بشكل متكرر سحالي الورل الكبيرة واألرانب البرية أكثر فأكثر.

وسجلت جهود أرامكو السعودية للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية، عدًدا من اإلنجازات، حيث
خضعت محمية الحياة الفطرية في الشيبة في عام 2019م للتدقيق من جهة خارجية، وحصلت على
شهادة اآليزو 9001 الخاصة بمعيار إدارة الجودة، وحصلت إدارة اإلنتاج في الشيبة على جائزة رئيس
أرامكو السعودية للمحافظة على البيئة مرتين، كما أنها حازت في عام 2010م على جائزة أفضل
منشأة صناعية من الناحية البيئية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وفي عام 2018م، حصلت

. اإلدارة على جائزة رئيس أرامكو السعودية للتميزُّ
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الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

سمو أمير منطقة الجوف يستقبل المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتونعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

سمو أمير منطقة الجوف يستقبل المدير التنفيذي للمجلس
الدولي للزيتون

سكاكا - واس
استقبل صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه
اليوم، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون عبداللطيف غديرة والوفد المرافق له، بحضور مدير

البيئة والزراعة والمياه بمنطقة الجوف علي بن محمد المنصور.

وأكد سموه خالل االستقبال أن منطقة الجوف تشكل رافدًا مهمًا في التنمية الزراعية بالمملكة,
وسلة الوطن الغذائية, لما تجود به من محاصيل متعددة نتيجة وفرة المياه وخصوبة األرض، مشيرًا
إلى أن زراعة أشجار الزيتون خيار إستراتيجي يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق
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االكتفاء الغذائي ورافد اقتصاد وطني محفز على االستثمار ، فضًال عن أثرها البيئي في زيادة الغطاء
النباتي وتحسين المناخ ومقاومة التصحر.

ودعا إلى االستفادة من الخبرات الدولية بما يمّكن من الرفع باإلنتاجية مع الحفاظ على الموارد
المائية باستخدام التقنيات الحديثة وتوفير منتج ذي جودة عالية ينافس عالميًا.

من جانبه نوه المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون من خالل زيارته الميدانية لعدد من الشركات
والمزارع والمعاصر بمنطقة الجوف بما تشهده المنطقة من نهضة زراعية وما تملكه من مقومات

واعدة, مؤكدًا قدرة زيت الزيتون السعودي على المنافسة دوليًا طبقًا للمواصفات العالمية.
 

 
 
 
 
 
 

 

21



الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

هيئة تطوير محمية الملك سلمان تنظم ندوة المحميات الطبيعية بالرياضعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

 هيئة تطوير محمية الملك سلمان تنظم ندوة المحميات
الطبيعية بالرياض

الرياض - واس
نّظمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، اليوم ندوة المحميات الطبيعية
والتي تستمر لمدة يومين في الرياض، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة

والمحميات الطبيعية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله العامر، أن إقامة الندوة
يأتي من دور الهيئة في إبراز دور المملكة في الحفاظ على البيئة وطبيعتها من خالل إنشاء مجلس
للمحميات الملكية وإطالق اإلستراتيجية الوطنية للبيئة في عام 2018 لتبني رؤية شمولية لحماية
الحياة البرية والموائل الفريدة لتتمتع أجيال المستقبل بالتنوع الغني لهذا الوطن وتحقيقًا ألهداف
األمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وبين أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز تأتي رابع أكبر

22

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2389949
https://makkahnewspaper.com/article/1573721


محمية برية في العالم واألكبر في المملكة، من حيث المساحة والبالغة أكثر من 130 ألف كيلو متر
مربع وتزخر بطبيعتها البكر وهوائها النقي والتنوع الجغرافي والتراثي فضًال عن اآلثار النادرة التي

يعود بعضها لقرون ما قبل الميالد.

وأعرب عن أمله في إيجاد وسائل جديدة ومستدامة لقيادة الجهود للحفاظ على المنظومات البيئية
البكر و المحميات الطبيعية وإنمائها ألجيال المستقبل .

فيما أكد المشاركون على أهمية الحفاظ على البيئة والطبيعة، مبينين أن االتحاد الدولي لحماية
الطبيعة يسعى لمساعدة العالم على إيجاد حلول عملية ألهم التحديات البيئية والتنموية من خالل

دعم الباحثين البيئيين إلدارة المشاريع الميدانية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف المشاركون أن توحيد الجهود بين الدول من شأنه أن يسهم في الحفاظ على طبيعة
المحميات وهوائها النقي وبيئتها الخصبة وكذلك إلى اآلثارالقيمة التي تأتي داخل حدودها.

وتهدف هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية من إقامة الندوة إلى تعزيز دور
المحميات الطبيعية واألنشطة الخاصة بها داخليًا وخارجيًا والكشف عن المسار المستقبلي للمحميات
والتطلعات التي تسعى إلى تحقيقها في إطار رؤية المملكة 2030، فضًال عن توحيد الجهود
والتعاون مع الجهات ذات التعاون المشترك و مشاركة المعلومات والخبرات واألثر البيئي في
مناطق المحمية، فضًال عن تعزيز المحميات الطبيعية ودورها الفعال للحفاظ على الطاقة اإلنتاجية

لألنظمة البيئية.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23



 

 

24



الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

«كاوست» تطلق برنامجا لتمويل أبحاث حماية الشعاب المرجانيةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

7تكرار الرصدالعددالكاتب

يقدم منحًا تصل إلى 18 مليون دوالر
«كاوست» تطلق برنامجا لتمويل أبحاث حماية الشعاب

المرجانية

@okaz_online (جدة) «عكاظ»
أطلقت منصة تسريع أبحاث وتطوير المرجان في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)،
برنامج تسريع حماية المرجان (CAP 2022)، الذي يقدم ِمنحا يصل إلى 18 مليون دوالر أمريكي لدعم
الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد في تأمين مستقبل الشعاب المرجانية في مواجهة تغير المناخ

والضغوط البيئية األخرى.
 

وتسعى منصة تسريع أبحاث وتطوير المرجان عبر هذا البرنامج لتطبيق نهج فريد متعدد التخصصات
ُيْسِرع من أنشطة البحث والتطوير في ما يتعلق بجهود حماية الشعاب المرجانية حول العالم، ويهدف
البرنامج إلى تسريع حماية المرجان بصورة خاصة لطرح حلول مفتوحة المصدر ومنخفضة التكلفة
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للمجتمعات األكثر احتياًجا وأن يتعاون العلماء والباحثون المتقدمون للبرنامج مع مؤسسات من دول
محدودة أو متوسطة الدخل.

وقال رئيس اللجنة االستشارية العلمية في منصة كاوست لتسريع أبحاث وتطوير المرجان ديفيد
ميد، «ال يوجد تكافؤ بين طموحنا الستعادة محيطاتنا وما يتوفر لدينا اآلن من تقنيات لتحقيق ذلك.
نحن بحاجة إلى حلول من الجيل القادم لتحقيق مستوى الترميم البيئي المطلوب في العقد المقبل
ونتوقع أن تؤدي المشاريع التي سيمولها البرنامج إلى اكتشافات وابتكارات وتحسينات مهمة في

مجال حماية الشعاب المرجانية الحالية وترميمها».
 

وأوضح بأن برنامج تسريع حماية المرجان يقوم على ثالثة مبادئ أساسية، تشمل ضمان أن تعود
فوائد المشاريع المقترحة على المجتمعات المحلية، أن تتشكل فرق المتقدمين من مؤسسات
عالمية من دولتين على األقل، على أن تكون إحداهما دولة محدودة أو متوسطة الدخل، كما هو
مدرج في قائمة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، أن تكون الحلول مفتوحة المصدر، ستكون
الملكية الفكرية الناتجة عن المشاريع الممولة بواسطة منصة كاوست لتسريع أبحاث وتطوير
المرجان مجانية بموجب ترخيص عام لجميع االستخدامات التجارية وغير التجارية للحفاظ على الشعاب

المرجانية، وسُيسمح ألي شخص بالوصول إلى األبحاث والتقنية والبناء عليها.
 

وأوضحت نائبة رئيس اللجنة االستشارية العلمية لمنصة كاوست لتسريع أبحاث وتطوير المرجان
البروفيسورة أناستازيا بانازاك، تقع معظم الشعاب المرجانية في الدول النامية، لكن مواطنيها ال
يستطيعون المشاركة في األبحاث بسبب ضعف القدرات ونقص اإلمكانات، هذا أول برنامج بحثي
يضمن مشاركتهم ونحن نرحب بجميع المؤسسات غير الربحية والربحية من أي بلد، إلى جانب
مؤسسات التعليم العالي ومعاهد األبحاث والهيئات الحكومية. وهذا يفتح فرًصا عديدة ألن معظم

البرامج األخرى تمول فقط الباحثين من الدولة التي تمنح التمويل.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

سعًيا لوصول البن السعودي للعالمية.. "الفهاد" يستقبل وفد اإلدارة العليا لـ"ستاربكس"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

سعًيا لوصول البن السعودي للعالمية.. "الفهاد" يستقبل وفد اإلدارة العليا لـ"ستاربكس"

بَحث إمكانية استثمار المحصول المحلي ضمن مقاهي
Starbucks Reserve

عبدالرحمن السلماني
استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان المهندس ظافر بن عايض
الفهاد، أمس الثالثاء، وفد اإلدارة التنفيذية لشركة "ستاربكس" العالمية. ترّأس وفد "ستاربكس"،
نائُب رئيس الشركة ماركو باولوشي، ومدير عام الشركة في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا كارين
فينويك، يرافقهم مدير عام مجموعة الشايع في المملكة فيصل الشايع، ومدير شركة "ستاربكس"

في المملكة كريس دالريمبل.
 

حضر الزيارة مدير قطاع الزراعة والغذاء بوزارة االستثمار محمد العوهلي، والمشرف على أعمال
الشركة السعودية للقهوة لدى صندوق االستثمارات العامة رشاد أبوعيش، ومدير التسويق للشركة
السعودية للقهوة محمد زيني، ومستشار االستثمار والسياحة بإمارة منطقة جازان الدكتور محمد

جريبي.
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ي
 

واستمع الوفد في مستهل الزيارة، إلى إيجاز عن دور الهيئة في تطوير ودعم زراعة البن في المناطق
الجبلية، والتحديات التي واجهت مزارعي البن، إضافة إلى نتائج شراكات الهيئة مع أرامكو السعودية
ووزارة البيئة والمياه والزراعة والشركة السعودية للقهوة، وما أضافته هذه الشراكات من خدمات

جليلة ألبناء المحافظات الجبلية بمنطقة جازان.
 

بعد ذلك، زار الوفد مشاتل وحقول محطة التجارب الزراعية بهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية
بجازان؛ لالطالع على الخدمات والخبرات التي تقّدمها الهيئة في مجال زراعة شتالت البن، ومراحل
إنتاجه وتحسين جودته، بالشراكة مع جامعة جازان، باإلضافة إلى األشجار ذات المردود االقتصادي
العالي مثل العود والصندل. وزار الفريق موقع "مركز البن السعودي" الذي ُتنشئه الهيئة بالشراكة
مع أرامكو السعودية، وبجانبه موقع "متحف البن السعودي" الذي تدرس الهيئة إنشاءه بالشراكة مع
وزارة الثقافة، وكذلك موقع "أكاديمية البن السعودي" الذي تدرس إنشاءه الشركُة السعودية

للقهوة التابعة لصندوق االستثمارات العامة بالشراكة مع الهيئة.
 

تال ذلك قيام الفريق الزائر بغرس شتالت البن في مزرعة الهيئة وتم تبادل الهدايا التذكارية. وتأتي
هذه الزيارة تزامًنا مع عام القهوة السعودية 2022، وبعد أيام من يوم القهوة العالمي الذي يصادف
األول من أكتوبر كل عام، سعًيا لوصول البن المحلي للعالمية، ومناقشة إمكانية استثمار المحصول
المحلي من البن السعودي في "ستاربكس"، وإدخاله ضمن مقاهي Starbucks Reserve التي تقدم

قهوة مميزة وحصرية في السعودية، وفي جميع أنحاء العالم.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

القوات الخاصة لألمن البيئي تضبط (3) مخالفين لنظام البيئة لتخزينهم حطًبا بمنطقة الرياضعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

7تكرار الرصدالعددالكاتب

القوات الخاصة لألمن البيئي تضبط (3) مخالفين لنظام البيئة
لتخزينهم حطًبا بمنطقة الرياض

 

الرياض - واس
ضبطت القوات الخاصة لألمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة، مقيمين من الجنسية اإلثيوبية

ومواطن، لتخزينهم أكثر من (16) متًرا مكعًبا من الحطب المحلي في منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة لألمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق
اإلجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه

والزراعة، مؤكًدا أن عقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث العتيبي على اإلبالغ عن أي حاالت تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911)
بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

سمو أمير منطقة الجوف يفتتح مربط العليا للخيل العربية األصيلة بمدينة سكاكاعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

13تكرار الرصدالعددالكاتب

سمو أمير منطقة الجوف يفتتح مربط العليا للخيل العربية
األصيلة بمدينة سكاكا

سكاكا - واس
 

افتتح صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف , مربط العليا
للخيل العربية األصيلة بمدينة سكاكا.

واستمع سموه لشرح من مالك المربط فهد بن عبدالهادي النصيري، عن فكرة إنشائه للمربط الذي
يضم 14 رأسًا من الخيل العربية األصيلة مسجلة بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة بديراب،
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تحمل مواصفات جمال ودماء الخيل العربي األصيل، حيث يضم المربط فرًسا عربية أصيلة من مزرعة
الجنادرية للملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله -.

وأضاف النصيري أن المربط صمم "كرسي سرج" لألشخاص ذوي اإلعاقة ليتم االستفادة من ركوب
الخيل, مبينًا أنه شاركت بعض جياد المربط في عدد من سباقات السرعة في ميدان منطقتي الجوف
و حائل، وسيشارك في مسابقات وبطوالت الجمال المحلية والدولية، والمدربة على أيدي كفاءات
سعودية من ذوي الخبرة، كما جرى تهيئة المربط الستقبال الزوار واألشخاص ذوي اإلعاقة والجاليات

بهدف السياحة.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف باهتمام وحرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على إرثنا العريق ،
ومنها االهتمام بالخيل العربية األصيلة، ودعمها المستمر والمتواصل لألنشطة الرياضية، مؤكدًا

أهمية استثمار الفنون في إبراز جمال الخيل العربية .
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الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

اليوم.. انطالق ثاني مزادات اإلبل بحفر الباطنعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

اليوم.. انطالق ثاني مزادات اإلبل بحفر الباطن

المواطن - الرياض
ينطلق اليوم الخميس مزاد حفر الباطن لإلبل في المنطقة الشرقية، ويستمر لمدة 8 أيام. ويعد
المزاد الثاني في روزنامة مزادات اإلبل هذا العام، بعد التنظيم الذي عمل عليه نادي اإلبل بالتنسيق
مع ممثلي إمارات المناطق. يأتي ذلك لتنظيم أسواق اإلبل الموسمية لضمان استفادة مالك اإلبل
والمستثمرين وعدم تعارض هذه المزادات وتوزيعها في أوقات مختلفة. اليوم.. انطالق ثاني

مزادات اإلبل بحفر الباطن - المواطن
 

32

https://www.almowaten.net/2022/10/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d8%ad%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d9%84/


الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

وفد من الخبراء الزراعيين في زيارة لمنطقة بسيطاء الزراعية بالجوفعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

وفد من الخبراء الزراعيين في زيارة لمنطقة بسيطاء الزراعية
بالجوف

بسيطا - مفلح الدغيشم الشراري  
زار صباح أمس الثالثاء وفد من الخبراء الزراعيين لشركة نادك في بداية محطتهم األولى حيث رحب
مدير شركة نادك بالزوار وقدم المزارع ظاهر عتيق الشراري هدية للدكتور عبداللطيف غديرة الرئيس
التنفيذي للمجلس الدولي عبارة عن منتجات مخلل الزيتون والذي حصل على أول ميدالية ذهبية
للمملكة بالزيتون المخلل ثم استمع الحضور وشاهد العرض المرئي عن شركة نادك الزراعية ثم
انطلق الجميع لجولة على مزارع الزيتون في شركة نادك وطريقة حصاده والمعدات التي تستخدم

للحصاد.
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ثم اتجه الوفد إلى شركة الجوف في مضافة الشركة وكان في استقبالهم األستاذ سرحان سعود
السبيعي مدير ادارة التطوير والمشاريع بشركة الجوف الزراعية واألستاذ علي اديلم الشراريمشرف

الخدمات اإلدارية المساندة بشركة الجوف.
 

واستمع الحضور لعرض مرئي عن شركة الجوف بسيطاء حيث تحدث األستاذ سرحان سعود
السبيعيمدير ادارة التطوير والمشاريع بشركة الجوف الزراعية عن شركة الجوف وزراعة الزيتون فيها
متحدثًا عن أرقام لإلنتاج ثم اتجه الجميع إلى معصرة الزيتون في شركة الجوف حيث استمع الجميع

لشرح عن مراحل انتاج زيت الزيتون ، ثم اطلع الوفد على مختبر زيت الزيتون .
 

حيث استمع الجميع لشرح من المهندسة منال الدافي الشراري عن فحص زيت الزيتون ومراحله ثم
اتجه الجميع إلى مضافة شركة الوطنية الزراعية وتناول الجميع وجبة الغداء في الشركة.

 
الوفد الزائر إلى مشاريع بسيطاء بمنطقة الجوف بحضور مدير مكتب البيئة والمياة والزراعة
بمحافظة طبرجل الدكتور حسين بن علي السليم رافقهم بالجولة المدير التنفيذي للمجلس الدولي
للزيتون السيد / عبد اللطيف غديرة والوفد المرافق معه وعلى راسهم الدكتور على المنصوري مدير

عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف.
 

يرافقهم وفد شركة الجوف المهندس / محمد طالع مدير اإلدارة الزراعية المهندس / عادل أحمد عبد
الماجد مدير إدارة المشاريع الخاصة والمتحدث الرسمي من قبل شركة الجوف المهندس سرحان
السبيعي واألستاذ عبدالله فرحان الزواهره مدير إدارة السالمة والصحة المهنية بشركة الجوف وتم
مشاهدة مواقع زراعة وحصاد الزيتون بشقية المكثف والتقليدي وزيارة المجمع الصناعي لزيت

الزيتون لمشاهدة عمليات استقبال الزيتون وعصره .
 

كما تم زيارة مختبر المجمع الصناعي والمتحدثة المهندسة منال الدافي الشراري عن األعمال التي
تقوم بها أثناء موسم عصر الزيتون.

 
حضر وفد الخبراء سعادة العميد المتقاعد سلمان بن خلف الفليو الشراري مدير شرطة محافظة

طبرجل سابقًا ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة االغراض بمحافظة طبرجل .
 

كما حضره من الجانب اإلعالمي مسؤول هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة طبرجل األستاذ
عبدالله خميس المخيمر وعددًا من زمالئه اإلعالميين أعضاء هيئة الصحفيين السعوديين
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الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

"المياه الوطنية" تنهي تنفيذ شبكات للصرف الصحي بأجزاء من حي عرقة بالرياضعنوان الخبر

أخبار شركة المياه الوطنيةتصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

13تكرار الرصدالعددالكاتب

 "المياه الوطنية" تنهي تنفيذ شبكات للصرف الصحي بأجزاء من
حي عرقة بالرياض

الرياض- واس
أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي ألجزاء من حي عرقة في مدينة
الرياض بأطوال قاربت (13) كم طوليًا، لخدمة نحو (700) عقار، باإلضافة إلى إنشاء (3) محطات رفع،

بتكلفٍة إجماليٍة بلغت أكثر من 23 مليون ريال.

ودعت الشركة المستفيدين من هذا المشروع التقدم بطلب االرتفاق بخدمات الصرف الصحي، وذلك
عبر تقديم طلب الحصول على توصيلة منزلية جديدة عن طريق القنوات الرقمية لشركة المياه

الوطنية.

وأكدت أن هذا المشروع يأتي ضمن تنفيذ عدد من مشاريعها المائية والبيئية التي ُأِتّمت سابقًا في
إطار خططها اإلستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية في إنشاء بنيتها التحتية، وضمان استمرارية
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كفاءتها التشغيلية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها للخدمات التي تقدمها لعمالئها في العاصمة
الرياض، مشيرًة إلى أن المشروع يأتي منسجمًا مع خطط الشركة اإلستراتيجية، والجداول الزمنية
الموضوعة مسبقًا، مشّددًة في الوقت ذاته على أنها تراعي تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ

مشاريعها بما يحقق األهداف المرجّوِة منها.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

سمو أمير جازان يتسّلم التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئيعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئيتصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

12تكرار الرصدالعددالكاتب

 سمو أمير جازان يتسّلم التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة
على االلتزام البيئي

جيزان - واس
تسّلم صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، التقرير السنوي
للمركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي للعام 2021م، وذلك خالل استقبال سموه بمكتبه اليوم،
المدير العام لفرع المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي بالمنطقة المهندس أحمد أبو بكر
المدخلي. واطلع سموه خالل اللقاء على التقرير وما تضمنه من إنجازات المركز واألعمال التي قام بها
خالل عام الماضي، والخطط المنفذة، والخدمات المقدمة، التي شملت إصدار التراخيص والتصاريح
واعتمادها للجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية، ومتابعة مؤشر جودة الهواء في مختلف

مناطق المملكة.
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وأشاد سموه بما حققته المملكة من قفزات كبيرة في سبيل القطاع البيئي، والثروات الطبيعية
والحد من فرص انعكاسها سلبًا على الجانب االقتصادي ، مثمنًا جهود المركز الوطني للرقابة على
االلتزام البيئي بالمنطقة وعمله المستمر على تنظيم العمل البيئي وضبط جودة مؤشراته تحقيقًا
لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خالل الرقابة الفاعلة والشراكة المؤسسية والمجتمعية
لرفع الوعي وتحقيق استدامة البيئة بما يخدم األجيال القادمة ويحد من التلوث والهدر البيئي على
مختلف األصعدة. حضر اللقاء وكيل اإلمارة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومدير عام مكتب سمو

أمير المنطقة عماش بن فهد الشكره.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-03-1444

مطالبات بالقبض على فهد معذب القططعنوان الخبر

الحوادثتصنيف الخبر10-03-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

تجرد من إنسانيته
مطالبات بالقبض على فهد معذب القطط

المواطن - الرياض
طالب مغردون على موقع “تويتر”، الجهات األمنية بالقبض على شخص يدعى فهد، حيث تجرد من

إنسانيته وعذب قطًطا بكل قسوة وشراسة.

ودشن المغردون وسمين بعنوان “القبض علي فهد ُمعذب القطط” و”السايكو فهد”، مستنكرين
تعذيبه للقطط في مقطع فيديو تم تداوله على موقع “تويتر”. وأعربت إحدى المغردات عن صدمتها
مما رأته قائلة “أقسم بالله قشعر جسمي.. معقولة إحنا عايشين بين ناس مثل فهد”. وأضاف آخر:

“مستحيل إنسان بكامل عقله يسوي ذلك، ما يفعل هذا إال شخص مختل عقلًيا لألسف”.

ولفت مغرد آخر: “الله ال يوفقك يا رب يتم القبض يا رب سجن مؤبد لعنه الله عليه”، وأضاف متابع
“عندما يتجرد اإلنسان من اإلنسانية ويصير على هيئة وحش قاسي القلب أليست هذه روحًا خلقها
الله بأي حق تقتل هذه الكائنات اللطيفة! وتزهق روحها ظلمًا وعدوانًا، تذكر الراحمون يرحمهم الله”.
فيما ناشد مغردون آخرون الداخلية والجهات األمنية القبض عليه والحكم عليه بأشد عقوبة، بسبب

هذا الفعل الوحشي.
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https://www.almowaten.net/2022/10/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B7/
https://alkhaleej365.co/saudi-arabia-news/11763419
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https://www.aleqt.com/2022/10/06/article_2405121.html
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