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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منظومةعنوان مشاريع يتفقَّد الفضلي جازان"البيئة"المهندس في التقاوي إلنتاج اتفاقية توقيع ويشهد

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

منظومة مشاريع يتفقَّد الفضلي توقيع"البيئة"المهندس ويشهد
جازان في التقاوي إلنتاج  اتفاقية

 

 واس-جيزان
ق المراف د والوف الفضلي الرحمن عبد المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير معالي قام

د واألح السبت ي يوم تفقدية بجولة اريع23–22له٬ مش ن م دد لع اري٬ الج اير ين
ير س ى عل ه معالي ع اطل ث حي ازان٬ ج ة منطق ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ ة منظوم

المنطقة في للمستفيدين المنظومة تقدمها التي  .الخدمات

ة٬ المنطق ي ف ًا حالي وزارة ال ا تطلقه تي ال اريع المش ى عل الع لالط ارة الزي ذه ه أتي وت
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ة المملك اطق من ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ ة منظوم اريع لمش ية الخمس الخطة ضمن
اه المي مصادر ز وتعزي ة٬ المتاح وارد الم ن م تفادة االس م تعظي ى إل دف ته تي ال ة٬ كاف
ا ومعالجته الصحي الصرف بكات ش يع وتوس ة٬ عالي وبجودة موثوقة بكميات وتأمينها
ة٬ والبيئي ة المائي تدامة االس ق تحقي ى إل وًال وص ة٬ المنطق ن ع ئي البي رر الض ع ورف

المملكة رؤية أهداف وفق النباتي الغطاء  .2030وتعزيز

احلي٬ الس ق الطري ى عل ش ببي ة المعالج محطة خدمات ى عل االطالع ة الجول وشملت
ي المالك بران ج د أحم ة مزرع ارة زي ى إل افة إض ازان٬ ج وادي د بس ة التنقي ة ومحط
مشروع ي ف وزارة ال ود جه ى عل لالطالع دائر؛ بال الكي الم لمان س ومزرعة الريفية٬
ن والمزارعي وزارة ال ن بي ة اتفاقي ع توقي ه معالي هد ش ا كم ة٬ الزراعي درجات الم تأهيل
ة المحلي األصناف من الجودة عالية تقاوي إنتاج على المزارعين قدرات وتنمية لتعزيز

جازان منطقة في النسبية الميز  .ذات

و ائر٬ الح ي ف ن البُ ان مهرج الفضلي ر الوزي الي مع زار ا ازان"كم ج عسل ان مهرج
ابع ة٬"الس المحافظ ي ف اري الحض ز المرك احة بس دابي العي ة محافظ ه تنظم ذي ال ٬

اركة مش من ة50وتض المنطق تهر تش ذي ال ل العس واع أن ف مختل ون يعرض اال٬ً نح
ع اطل ث حي ازان٬ ج ي ف ة الزراعي اث األبح ز مرك اَل أعم ده تفق ى إل افة إض ه٬ بإنتاج

المركز ينفِّذها التي التجارب بعض على  .معاليه

م مطالبه ى إل تمع واس وزارة٬ ال رع ف ّر مق في بالمواطنين معاليه التقى جولته ختام وفي
فيه ما كل بذل على القيادة حرص لهم وأكد المنظومة٬ تقدمها التي الخدمات في وآرائهم
ة والزراع اه والمي ة البيئ ات قطاع تراتيجيات إس دعم ي ا وبم والمواطن٬ الوطن مصلحة

المملكة رؤية مستهدفات  .2030وفق
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والتحدياتعنوان الفرص يناقش المياه سقيا في الخيري للعمل األول الملتقى

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 11تكرار

الفرص يناقش المياه سقيا في الخيري للعمل األول الملتقى
 والتحديات

 

 واس-الرياض
ة والزراع والمياه البيئة وزارة اه"نّظمت المي قيا س ي ف الخيري ل للعم األول ى "الملتق

شعار والتحديات"تحت األهلية"الفرص سقاية مؤسسة مع ة)سقاية(بالتعاون برعاي ٬
عبدالرحمن المهندس المؤسسة أمناء مجلس رئيس والزراعة والمياه البيئة وزير معالي
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الخيري ل للعم دة جدي اق آف ح فت دف به ك وذل اليوم٬ بالرياض الفضلي٬ عبدالمحسن بن
ة المختص ات الجه براء وخ ادة ق اركة مش الل خ ن م ة٬ بالمملك اه المي قيا س اع قط ي ف

القطاع بهذا  .والمهتمين

ر عب ة الفاعل ة المجتمعي اركة المش من جديدة لمرحلة يؤسس الملتقى أن معاليه وأوضح
وتضافر ترك المش ل العم ا قوامه مرحلة وهي والمتبرعين٬ الخير لفاعلي فرص توفير
وح طم ى إل ى يرق ا بم الربحي ير وغ الخاص والقطاعين ة الدول ات قطاع بين الجهود

قيادته وتطلعات الكريم٬ الوطن هللا-أبناء المملكة-أيدها رؤية إطار  .2030في

ديات والتح ة المُلِح ايا القض إحدى كل يُش تدامة المس اه المي دادات إم ير توف أن اف وأض
ي ف اه المي تهالك اس معدالت أن خصوًصا اليوم٬ عالمنا في البشرية تواجه التي الكبرى
اط أنم ر تغيُّ ن ع ًال فض ة٬ التنمي ود وجه كانية٬ الس ادة بالزي ة مدفوًع تمر٬ مس د تزاي
دد يه ًرا خط يشكل الذي المناخي التغير مع صعوبة يزداد الوضع أن مؤكًدا االستهالك٬

لنحو األساسية لالحتياجات الالزمة المياه توفر ول%52إمكانية بحل الم الع سكان من
 .م2050عام

ال "وق للعمل: عى نس ا أنن إال يرات٬ المتغ ذه ه عن بمعزل نا لس ال٬ الح ة بطبيع نحن
ى عل ونحرص اه٬ المي ن م ا احتياجاتن ي ف الفجوة لتقليص بر أك وح وطم أسرع بوتيرة
ق وف ذها تنفي يجري أو ل بالفع ّذت نُف التي والمشاريع المبادرات في الطموح هذا تجسيد
ه ب يحظى ا م ظل ي ف ه خدمات جودة وتحسين المياه قطاع استدامة لضمان شاملة خطط

الرشيدة القيادة من محدود غير ودعٍم اهتماٍم هللا-من  ".-أيدها

ة والتنمي رية البش وارد الم وزارة ع م ت عمل ة البيئ وزارة أن ى إل ه معالي ار وأش
أن ًدا مفي اه٬ المي قطاع ي ف ة المجتمعي اركة للمش مؤسسي إطار تطوير على االجتماعية
الخاص٬ والقطاع ة الحكوم بين وتضافرها الجهود تكامل من اليوم يرى ما هي النتيجة

األهلية سقاية مؤسسة تجسده الذي الربحي غير  .والقطاع

حيث اه المي قيا وس الم٬ الع ي ف يري الخ ل العم في حافًال تاريًخا للمملكة أن إلى وتطرق
موضًحا ا٬ فيه هام باإلس فئاته بمختلف المجتمع يبادر التي المجاالت من تزال وال كانت
ا بم وتوجيهها الجهود تنظيم على العمل هي المؤسسة بها أوكلت التي النبيلة الرسالة أن

الجليلة الخدمة هذه في للمشاركة الفرصة ويوفر اإلستراتيجية٬ األهداف  .يخدم

دد ع ذ تنفي دأت ب يزة٬ وج دة م سوى تأسيسها على يمض لم أنها رغم المؤسسة أن وبين
المملكة مناطق في المشاريع  .من
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ال "وق تكون: س اريع المش ذه ه أن ن يقي دّي هللا-ل إذن هامات-ب إلس الق انط ة نقط
ة رؤي تهدفه تس ا وم يري٬ الخ العمل في للمملكة الرائد الدور مع تتواكب أكبر مجتمعية

دم2030 تخ تي ال االت المج ف مختل ي ف ي الربح ير غ اع القط اهمة مس ادة زي ن م
ل نبي وهدف الة رس وهي ريم٬ الك وطن ال ذا ه ان إلنس اة الحي بجودة ى وترق ع٬ المجتم
ة اإلعالمي وات القن بر ع ه علي الضوء لط نس وأن تحقيقه٬ على مًعا نعمل أن منا يتطلب

 ".المختلفة

قطاع ي ف ة والعالمي ة المحلي ة الخيري ارب التج م أه اركون المش استعرض جانبهم٬ من
وانتهت اه المي قيا بس ة المتعلق والفرص ديات التح ناقشت عة موس ورشة ا تبعه اه٬ المي
ن بي ود الجه وتضافر ة المجتمعي اركة والمش قيا الس مشاريع تطوير في تسهم بتوصيات

 .الجهات

مؤسسة أن اه"سقاية"يذكر المي اريع مش وإقامة الخيرية السقيا أعمال تنظيم إلى تسعى
ة كاف ة المملك اطق من ي ف ا إليه ة المحتاج ع والمواق ة البادي وموارد والهجر القرى لسقيا
مناسبة بيئة وإيجاد الخيرية٬ السقيا مشروعات عمل وتسريع وتسهيل وتنظيم وتشغيلها٬
ة الخيري ات الجمعي وكفاءة قدرات ويبني استدامتها يضمن مؤسسي عمل ضمن إلقامتها

الخيرية السقيا مشروعات وتشغيل وتنفيذ إدارة في بالمملكة  .العاملة
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر موسوعةعنوان تدخل الشرقية لمبادرة"غينيس"أمانة شعار أكبر الخضراء"بتنفيذ "السعودية

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

موسوعة تدخل الشرقية شعار"غينيس"أمانة أكبر بتنفيذ
الخضراء"لمبادرة  "السعودية

 

 واس-الدمام
موسوعة الشرقية المنطقة أمانة شعار"غينيس"دخلت بر أك ذها بتنفي القياسية٬ لألرقام

ادرة راء"لمب الخض عودية ة"الس بزراع ت نجح إذ جار٬6250 أش ن م جرة ش
ى"الجاتروفيا" عل دمام٬ بال ة البحري ة الواجه ورنيش ك ل مقاب الشاطئ بحي ث مثل ي ف

ت بلغ ة إجمالي احة عار6200مس ش كلة مش ا٬ً مربع ترًا راء"م الخض عودية ٬"الس
من أكثر من400بمشاركة أكثر وتحقيق ومتطوعة٬ تطوع200متطوع  .ساعة

 
ذه به ل الحقي د ماج تاذ األس كان واإلس ة والقروي ة البلدي ؤون الش ر وزي الي مع ح ومن
موسوعة هادة ش ير٬ الجب محمد بن فهد المهندس الشرقية المنطقة أمين معالي المناسبة٬
ة باألمان دمات الخ ة لوكال ة مماثل هادة وش اح٬ النج ذا ه ة األمان ق تحقي ير نظ س غيني

المجتمعية" للمشاركة العامة  ".اإلدارة

 
ه معالي لم س ا هادةكم وعة-ش الموس س نف ن م ت ات-منح األمان ن وتمكي م دع إلدارة ٬

ن وتمكي م دع إدارة ى عل ام الع رف المش ال واالمتث تراخيص لل وزارة ال ل وكي لمها تس
اإلنجاز هذا الشرقية أمانة لتحقيق سعيد بن عبدهللا المهندس  .األمانات
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ي ف ع الجمي ود جه افر تظ ة نتيج و ه ير الكب از اإلنج ذا ه أن معاليه ةوأكد المنطق ة أمان

ر عب ا منه رد الف يب ونص راء الخض ة الرقع ادة زي ي ف اهمة المس الل خ ن م رقية الش
اة الحي ودة ج ع رف دف به راء الخض طحات والمس دائق الح اء وإنش جير التش ات عملي
والمحافظة ة البيئ ة بحماي ق يتعل ا فيم اتي النب الغطاء وتعزيز التشجير عملية واستمرار

ة المملك ة رؤي داف أه ع م ًيا تماش ه وتنميت ي الطبيع اتي النب اء الغط ى ي2030عل ف
ى عل مشدداً المجتمع٬ ورفاهية المستدامة التنمية لتحقيق الطبيعية والموارد البيئة حماية

الهواء تنقية في ودوره البيئي٬ التوازن على الحفاظ في التشجير  .أهمية
 

ذا ه أن ى إل ير الجب محمد بن فهد المهندس الشرقية المنطقة أمين معالي أشار جهته من
ن م اة الحي ودة ج ين تحس ى إل ة الرامي تراتيجية اإلس ة األمان خطة ضمن أتي ي اإلنجاز
ة ومكافح ة البيئ ة لحماي ة الناتج ار اآلث د وتحيي النظيفة الطاقة على االعتماد زيادة خالل

ل مث ة األمان أطلقتها مبادرات عدة خالل من المناخي٬ خضراء"التغير رقية ي"ش الت ٬
ادرة لمب عار ش بر أك ذ تنفي في خالله من الخضراء"نجحت عودية تخدام"الس اس بر ع ٬

برودة وال رارة الح درجات ل ا بتحمله يز تتم تي ال ة المزروع جار األش ن م واع أن
للمياه المتوسط  .واستهالكها

 
ال واالمتث تراخيص لل كان واإلس ة والقروي ة البلدي ؤون الش وزارة ل وكي ن ثم دوره ب
از اإلنج ذا ه سعيد بن عبدهللا المهندس األمانات وتمكين دعم إدارة على العام والمشرف
واإلسكان والقروية البلدية الشؤون وزارة منسوبي لجميع إنجاز يعد والذي تحقق٬ الذي
بة نس ع ورف ة البيئ ى عل المحافظة وم مفه ز تعزي ي ف الشرقية المنطقة أمانة ولمنسوبي
هي هادة الش ذه ه أن موضحاً خاص٬ بشكٍل والشرقية ام ع بشكل المملكة في التشجير
ود الجه ذه ه ى عل الشرقية ة وأمان البلدي القطاع في العاملين لجميع شكر رسالة بمثابة
اه والمي ة البيئ وزارة ع م يق تنس اك هن أن داً مؤك الخضراء٬ ة الرقع ادة زي ي ف يرة الكب
واع أن ار الختي ات األمان بعض ي ف ة خدم اك هن وأن ات النبات أنواع الختيار والزراعة
ي ف ا وزراعته وإيصالها ه ل ا توفيره م ويت ا باختياره واطن الم يقوم الشتالت من معينة
وه التش ومعالجة اة الحي جودة ع رف ى عل ل تعم وزارة ال أن ى إل ًا الفت ان٬ بالمج ه منزل
ات عملي خالل من والحضري البصري المشهد تحسين مرحلة إلى واالنتقال البصري

 .التشجير
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عالمي"موانئ"عنوان لوجستي كمركزٍ للمملكة التنافسية القدرات تعزيز في تُسهم

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

كمركٍز"موانئ" للمملكة التنافسية القدرات تعزيز في تُسهم
عالمي  لوجستي

 

 واس-الرياض
للموانئ العامة الهيئة خالل"موانئ"أسهمت من ة٬ للمملك البحري اع القط تعزيز في

ل النق خارطة ى عل ارزاً ب اً موقع ت أحتل التي السعودية الموانئ لشبكة الداعمة جهودها
التكامل ق تحقي أنها ش من التي االستثنائية اإلنجازات من العديد مُحققة العالمي٬ البحري

عالمياً لوجستياً مركزاً المملكة لتكون النقل منظومة  .مع

 
9



 
ي الماض ام الع ان د2021وك العه ي ول مو س إطالق ب يزًا متم ًا عام هللا–م ه -حفظ

ز كمرك ة المملك ة مكان يخ ترس بهدف اللوجستية٬ والخدمات للنقل الوطنية اإلستراتيجية
الثالث القارات يربط عالمي  .لوجستي

رت ئ"وأق تدام"موان مس ري بح اع قط ة تنمي ى إل ُدف ته تي ال دة الجدي تراتيجيتها إس
ارة التج دعم ي بما وتطويرها استثماري٬ جذب عنصر الموانئ جعل في يسهم ومزدهر٬

للمملكة االقتصادية  .والتنمية

من عشر السادس ز المرك ى إل السعودية الموانئ شبكة ألداء الدولي التصنيف وارتفع
تقرير ضمن المناولة كميات حجم  .السنوي"Lloyd's List"حيث

أكبر قائمة ضمن سعودية موانئ ثالثة ُصنفت اء"100"كما مين وهي الم؛ بالع اء مين
المركز حصد الذي اإلسالمي ى"37"جدة عل حاز ذي ال عبدهللا الملك وميناء عالميا٬ً

المركز"84"المركز في جاء الذي عبدالعزيز الملك ميناء وكذلك  .عالميًا"93"٬

ات٬ الحاوي فن س ع م ل التعام ي ف الم الع دول كأسرع الخامسة ة المرتب المملكة واحتلت
مؤشر ق وف ام"UNCTAD"وذلك لع نوي م2020الس األم ر مؤتم ن م الصادر م

ة المالح بكة ش اتصال مؤشر ي ف ّدماً تق ة المملك سجلت ا كم ة٬ والتنمي للتجارة المتحدة
ر تقري ضمن العالمية المالحة خطوط مع ام"UNCTAD"البحرية للع ث الثال ع للرب

ة2021 محقق عيد"70.68"م ص ى عل ًا إقليمي دمًا تق ى األعل ة الدول ون لتك ة نقط
قطاع في الدولي حضورها وتعزيز تنافسيتها لرفع المملكة جهود ضمن وذلك المؤشر٬

البحري  .النقل

ام الع خالل ة المهم ازات اإلنج من عدداً للموانئ العامة الهيئة تمثلت2021وحققت ٬
دة ج اء مين ي ف ط األوس رق بالش ة متكامل تية لوجس دماٍت خ ة منطق بر أك اء إنش ي ف

اوز تتج استثمارات بقيمة ا500اإلسالمي كم ميرسك٬ شركة خالل من لایر ون ملي
ضمن اء بالمين ة الجنوبي ات الحاوي محطة ر تطوي مشروع ن م ى األول المرحلة أطلقت

بلغت التي العالمية دبي موانئ استثمارات  .ملياراتلایر3إجمالي

الهيئة اء4وأضافت ومين اإلسالمي دة ج اءي مين بر ع المالحي للشحن جديدة خدماٍت
ا٬ أوروب مال ش ئ وموان دي الهن ط المحي ئ وموان ة٬ جه ن م دمام بال دالعزيز عب ك المل
ى األول د تع ة تجاري ة اتفاقي ت وقع ا كم أخرى٬ جهة من والبحرين والصين٬ وجيبوتي٬

العالمي المالحي الخط مع نوعها د"من لوي ي"هاباغ ف ات الحاوي ات كمي ادة لزي ك وذل
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السعودية  .الموانئ

تيعابية االس ة الطاق ن م وى القص تفادة االس و نح تراتيجية اإلس دافها أه ع م جامًا وانس
بتنفيذ الهيئة قامت السعودية٬ بالموانئ ة"32"الضخمة التحتي ة البني لتطوير مشروعاً

ى إل دوران٬ ال أحواض ق وتعمي األرصفة ر وتطوي اء إنش شملت السعودية الموانئ في
ا مم السعودية٬ ئ الموان ي ف المحطات غيل وتش ر لتطوي تثمارية اس رص ف طرح جانب
ة والحرك تثمار االس ة بيئ دعيم وت ني٬ الوط اد لالقتص افة مض ة قيم ق تحقي ي ف هِم يُس

المملكة في  .التجارية

ر بتطوي ة الهيئ ت ن"7"وقام المحليي ريين البح وكالء ال ت ومنح ة٬ حديث ة أنظم
ميناء"16"والدوليين في الشاحنات مواعيد حجز نظام تفعيل إلى باإلضافة ترخيصا٬ً

اإلسالمي  .جدة

ي ف الف واألع وب الحب ة ومعالج تيراد الس ة محط بر أك اء إلنش دًا عق ة الهيئ ت ووقع
تضم األوسط٬ اوز120الشرق تتج استيعابية بطاقة الحبوب لمناولة ومحطة صومعة

طن"8"  .ماليين

دة ج اء مين ي ف ياحية الس روز الك فن لس ة محط أول ئ٬ للموان ة العام ة الهيئ نت ودش
العمالقة السفينة رحالت انطالق شهد الذي يما"اإلسالمي٬ ع"بيليس م ة اتفاقي ت ووقع ٬

عودية" الس روز وب"و"ك فن"جل الس تقبال اس فة وأرص االت ص ر وتطوي اء إلنش
التجاري وينبع بالدمام عبدالعزيز الملك بمينائي  .السياحية

ة الهيئ ا حققته تي ال المنجزات أن ري٬ حري ر عم ئ للموان العامة الهيئة رئيس وأوضح
العام دن2021خالل ل ن م ئ الموان قطاع به يحظى الذي الكبير الدعم ظل في تأتي م

ن األمي ده عه ي ول وسمو الشريفين٬ الحرمين هللا-خادم إطالق-حفظهما ع م خاصة ٬
ٍق طري خارطة دمت ق تي وال را٬ً مؤخ تية اللوجس والخدمات للنقل الوطنية اإلستراتيجية
و النم ن م ٍد لمزي ة المملك ئ بموان اء واالرتق وي٬ الحي اع القط ذا به وض للنه حة واض

 .واالزدهار

ة التحتي نى الب تثمارات اس ي ف تقبًال مس ع التوس تزم تع ة الهيئ أن ى إل ري حري ار وأش
تزم نع ا أنن ا كم المملكة٬ في المتعددة النقل أنماط مع تكاملها وتعزيز السعودية٬ للموانئ

ى عل تزيد استيعابية طاقة إلى والوصول الدولية المالحة بخطوط ربطها "40"توسيع
سنوياً حاوية  .مليون
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر استزراععنوان في ينجح و10بـ"الديدحان"مواطن رفحاء15ألوان في األخرى البرية النباتات من نوعاً

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

استزراع في ينجح و10بـ"الديدحان"مواطن 15ألوان
رفحاء في األخرى البرية النباتات من  نوعاً

 

 واس-رفحاء
الديدحان نبات استزراع من مواطن النعمان"نجح وب"شقائق جن خاصة مزرعة ي ف

من الشمالية٬بأكثر الحدود بمنطقة رفحاء من10محافظة ذررها ب اقالً ن ة مختلف ألوان
ن م ذور الب ض بع ب لجل افة باإلض وف٬ والج ف وطري ر عرع ي ف ي األساس ا موقعه
٬ أسود ه داخل ر األحمر٬وأحم ون األل وتشمل ٬ ة المزرع في واستنباتها المملكة خارج
ل يمي ض وأبي األبيض٬ ب ط مخط وأحمر األبيض٬ ب م مقّل ر وأحم أبيض ه داخل ر وأحم

األخرى األلوان من وغيرها واللحمي  .للوردي٬

لـ من"واس"وأوضح ثر أك أيضاً استنبت أنه ٬ الفريح صالح من15المواطن اً نوع
ل مث ه مزرعت ي ف ة المختلف البرية ى٬:النباتات والخزام ل٬ والنف واالقحوان٬ دحان٬ الدي
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ة٬والحنبازه٬ والربل قالص٬ وأم ار٬ والجرج والحنوة٬ والبابونج٬ والقليقالن٬ والصفار٬
 .والبسباس

بطول ي الطبيع دحان والدي األقحوان ات نب ن م ة فني ة لوح ة زراع م ت ر100كما مت
ز30وعرض العزي د عب ن ب سلمان بن محمد األمير الملكي السمو صاحب باسم متراً

المباركة الرؤية متضمنًة الدفاع وزير الوزراء مجلس رئيس نائب العهد 2030٬ولي
ع مطل ي ف العهد ولي سمو عنها أعلن التي الخضراء السعودية مبادرة إطالق مع تزامناً
وث التل ة ومكافح ون٬ الكرب انبعاثات وتقليل النباتي٬ الغطاء لرفع الماضي٬وتهدف العام

األراضي  .وتدهور

ه أن موضحاً الي٬ الح كلها بش ت اكتمل تى ح ة٬ الذاتي إمكانياته على اعتمد أنه إلى مشيراً
متنوعة ات نبات ن م ه تحتوي ا م ى عل م وإطالعه المزرعة في والباحثين الزوار يستقبل
الوعي توى مس ع ورف ا عليه اظ والحف ة البيئ بأهمية التوعوية بهدف زراعتها وتفاصيل
ن الباحثي الع وإط ٬ ا بيئًي اً واعي اً مجتمع ّوَن لنك ة البيئ اه تج راد األف د عن ؤولية والمس
أو ة ترب ي ف المتنوعة النباتات استزراع في الناجحة التجارب هذه مثل على والمهتمين

مختلفة  .بيئة

برؤية والتفاخر الوطن هذا لقادة والوفاء والوالء الحب عن للتعبير  .2030باإلضافة
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أسبوع51ضبطعنوان في البيئة لنظام مخالفا

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7787العددالكاتب 1تكرار

أسبوع51ضبط في البيئة لنظام  مخالفا

 
 

 الوطن:جدة

ئي البي ن لألم ة الخاص وات الق بطت رعيهم8ض ل الفين و112مخ ل اإلب ن م ا متن
و570 ممنوعة٬ ع مواق ي ف ام األغن من م29رأسا وبيعه م لنقله ة البيئ ام لنظ ا مخالف
الرياض147 في المحلي الحطب من مكعبا  .مترا

 
ضبطت ا8كما له المخصصة اكن األم ير غ ي ف ار الن عالهم إلش ة البيئ ام لنظ مخالفين

ة البيئ ام لنظ ا ومخالف ة٬ المملك اطق من ن م عدد ي ف ة٬ الالزم االحتياطات اذ اتخ ودون
ه بحوزت الطائف محافظة ي ف فحم ى إل وتحويلها األشجار من60لقطعه ا مكعب ترا م

وتفحيمها األشجار تقطيع في تستخدم وأدوات المحليين٬ والحطب  الفحم
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العام باألمن المختصة الجهات ضبطت من5كما ة كمي بحوزتهم البيئة لنظام مخالفين
متن على والقصيم المدينة منطقتي في للبيع المعروض المحلي  .مركبات5الحطب

 
المختصة الجهات من المخالفين بحق النظامية اإلجراءات تطبيق  .تم
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر برنامجعنوان ينظم سعود الملك بجامعة المناخي التغير وتنميته"كرسي النباتي الغطاء على "المحافظة

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19572العددالكاتب 1تكرار

برنامج ينظم سعود الملك بجامعة المناخي التغير كرسي
وتنميته" النباتي الغطاء على  "المحافظة

 
 
 

 "الرياض"-الرياض
سعود ك المل ة بجامع اتي النب اء والغط البيئة وتنمية المناخي التغير أبحاث كرسي أطلق
توعوي امج برن التصحر ة ومكافح اتي النب اء الغط ة لتنمي الوطني المركز مع بالتعاون

ه"بعنوان وتنميت اتي النب الغطاء على ع"المحافظة م ياً تماش ة الجامع ات كلي ع جمي ي ف
الخضراء"مبادرة  ".السعودية

م ري دكتورة ال ة الكلي ة وكيل بحضور العلوم كلية في االثنين يوم البرنامج افتتاح تم وقد
ود العن دكتورة وال ي الجويع م ري دكتورة ال الدقيقة واألحياء النبات قسم ووكيلة العجمي٬
ي النبات اء الغط ة لتنمي ني الوط ز المرك ن م ق وفري اعد المس ة البيئ م عل تاذ أس م الفغ

الكلية وطالب طالبات  .وبمشاركة
 

بة بمناس ة كلم ل الحقي ماء أس دكتورة ال اخي المن ير التغ كرسي ى عل المشرف ألقت وقد
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ة بأهمي ة الطلب دى ل الوعي رفع إلى يهدف البرنامج هذا أن فيها ذكرت البرنامج افتتاح
ة رؤي ع م ياً تماش البيئة تجاه بالمسؤولية الشعور وترسيخ النباتي الغطاء على المحافظة
ل ووكي العلمي والبحث ا العلي ات للدراس ة الجامع ل وكي ى إل شكرها ووجهت المملكة٬

الكرسي مبادرات دعم في لجهودهم البحثية للكراسي العلمي البحث  .عمادة
 

اعد المس ة الوراث م عل تاذ أس ي الحرب ان حن دكتورة ال وم العل ة كلي ي ف البرنامج قدم وقد
ي النبات اء الغط ي ه اور مح ة أربع ن م امج البرن ألف ويت ة٬ الدقيق واألحياء النبات بقسم
اتي٬ النب اء الغط دهور ت ي ف تسهم تي ال المشكالت أهم عليه٬ المحافظه وسبل ومكوناته
الغطاء ى عل المحافظه تجاه وواجبنا النباتي٬ الغطاء مجال في المبذولة الوطنية الجهود

 .النباتي
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الباطنعنوان بحفر المواقع وتأهيل والتشجير الحماية خدمات لتقديم تفاهم مذكرة

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3111العددالكاتب 1تكرار

البيئة وجمعية النباتي الغطاء  بين
بحفر المواقع وتأهيل والتشجير الحماية خدمات لتقديم تفاهم مذكرة

 الباطن

 
البيئة حماية  جمعية

األسلمي الباطن-فواز  حفر
بمحافظة البيئة حماية جمعية مع تفاهم مذكرة النباتي الغطاء لتنمية الوطني المركز وقع
ادة وإع ل العم ورش إقامة وكذلك والتنظيم والتشجير الحماية خدمات لتقديم الباطن حفر

الباطن حفر بيئة في المواقع  .تأهيل

واإلنشاء والتنمية والتشجير  الحماية
19



ع بالمواق ها وغرس والرعوية البرية والشتالت المالئمة البذور توفير التعاون يشمل كما
ة والتنمي جير والتش ة الحماي ول ح ة الفني ات المعلوم ديم وتق ة وإتاح جيرها تش راد الم

 .واإلنشاء
 

ولوحات ة مراقب ات دوري ن م ع للمواق ة الالزم ة الحماي ير توف ي ف اون التع إلى إضافة
أو ذور الب ار إكث ز مراك أو ات للمتنزه والمخططات الهندسية التصاميم وإعداد إرشادية

للمواصفات وفقًا األعمال وتنفيذ  .المشاتل
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األصناف100:القصيمعنوان أجود النتاج تين مزرعة

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21460العددالكاتب 1تكرار

األصناف100:القصيم أجود النتاج تين  مزرعة

 
 
 
 
 
 
 
 

ود أج من ّد تُع تي ال ن٬ التي زارع م ا إنتاجه اكورة ب استقبال ي ف ة المملك أسواق دأت ب
ة الزراعي ات المنتج ة رزنام ي ف اً مهم واقتصادياً ذائياً غ داً بع وتشكل واع األن وأفضل

ن م ثر أك ن تحتض تي وال ة أجود100بالمنطق ن م ان األطن آالف ج تنت ن تي مزرعة
المزروعة التين حقول تطوير في والزراعة والمياه البيئة وزارة وتسعى التين أصناف
ز تعزي ى إل عي والس ة الحديث الطرق ب ج المنت ويق وتس ديث الح ري ال ام نظ اليب بأس

التحويلية  .الصناعات
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/egiju7eGjgw 
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الرياض«عنوان أسبوع3تزرع»أمانة خالل شجرة آالف

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

الرياض« أسبوع3تزرع»أمانة خالل شجرة  آالف

 

 @Okaz_online)الرياض(»عكاظ«●

اض الري ة منطق ة أمان ف3,021زرعت مختل ي ف الماضي بوع األس خالل جرة ش
ي ف راء الخض احات المس ادة زي ى إل ة الهادف ا جهوده من ض ك وذل مة٬ العاص اء أرج

ة المملك رؤية ضوء في الطموح لمستهدفها تحقيقًا من2030المدينة٬ تضمنتها ا وم ٬
نوعية ومبادرات  .برامج
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ة٬ رئيس ددات مح ق وف أتي ي ة المزروع األشجار أنواع اختيار أن إلى األمانة وأشارت
ل تحم ى عل درتها وق ع٬ الواس ل للظ ا وتوفيره اه٬ للمي تهالكها اس ة محدودي ا أبرزه

والشتاء الصيف فصلي في للمدينة المناخية  .الظروف
 

اعيها مس ع م انسجاًما األشجار٬ زراعة ال أعم ي ف مستمرة أنها الرياض أمانة وأكدت
أن ة مبين ة٬ المدين ي ف راء الخض احات المس ادة وزي ري٬ الحض هد المش ين تحس ي ف

واضحة عمل وخطة محددة إستراتيجية وفق األحياء جميع تشمل  .الزراعة
 

دف به اض الري ة منطق ة أمان ذها تنف ددة متع رامج ب إطار ي ف جار األش زراعة أتي وت
رد الف نصيب ع ورف ة٬ البيئي تدامة االس ق وتحقي ة٬ العام األماكن جمالية على المحافظة
الدولي المستوى على العاصمة تنافسية وتعزيز المدينة٬ في الخضراء المساحات  .من
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الملكية"عنوان تركي اإلمام محمية تطوير موسم"هيئة فعاليات زبيدة"تؤجل درب "شتاء

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3874العددالكاتب 1تكرار

الملكية" تركي اإلمام محمية تطوير موسم"هيئة فعاليات شتاء"تؤجل
زبيدة  "درب

نهاية الشمالية الحدود منطقة على المتوقعة البرد موجة بسبب
 األسبوع

 

الشالقي  الرياض-منصور

م? موس ات فعالي اء إلغ عن ة الملكي دهللا عب ن ب ي ترك اإلمام محمية تطوير هيئة أعلنت
زبيدة" درب ن"شتاء المقبلي بت والس ة الجمع ليومي لينة٬ قرية في 29و28المقامة

األسبوع نهاية الشمالية الحدود منطقة على المتوقعة البرد موجة بسبب الجاري؛  .يناير
 

ه إن صحفي ان بي ي ف ة الهيئ ًبا"وقالت وتحس ة٬ الجوي الظروف اة مراع ي ف تمراًرا اس
ي ترك اإلمام محمية تطوير هيئة تعلن متدنية؛ مستويات إلى الحرارة درجات النخفاض
ليومي دة زبي درب تاء ش لمهرجان المصاحبة ات الفعالي اء إلغ عن ة الملكي دهللا عب ن ب

والسبت المنطقة29و28الجمعة على المتوقعة البرد موجة بسبب وذلك  ".يناير٬
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يومي ان المهرج ات فعالي اء إلغ م ت حيث التوالي٬ على الثانية للمرة اإللغاء هذا ويجيء
المنطقة شهدتها التي البرد لموجة نظًرا الماضيين؛ والسبت  .الجمعة
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األسماك«عنوان الحياة..»جزيرة جودة تعزز متكاملة خدمات

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17756العددالكاتب 1تكرار

األسماك« الحياة..»جزيرة جودة تعزز متكاملة  خدمات
مكيفة:بائعون والمحالت السوق داخل عال  تنظيم

 
المسري  القطيف-أحمد

ر أمي دالعزيز عب ن ب ايف ن بن سعود األمير الملكي السمو لصاحب شكرهم بائعون رفع
ى إل يرين مش القطيف٬ بمحافظة األسماك جزيرة مشروع تدشين على الشرقية٬ المنطقة
ن ب لمان س ن ب د فه ن ب د أحم ير األم ي الملك مو الس احب ص ه نائب مو وس ه٬ دعم أن
ي ف ا وازدهاره ة التجاري ة الحرك يز تحف ي ف أسهما ديدة٬ الس ا وتوجيهاتهم عبدالعزيز٬

العمل فرص وتوفير  .المنطقة

وحيوية  نشاط
تداول ببدء سعادته عن القالف٬ فاضل بالقطيف السمك سوق في والمتداول البائع وعبر

اري الحض وق بالس ماك ماك«األس األس رة دة»جزي لم ال ط ار انتظ د بع ا٬12 عام
تام بشكل القديمة السوق إقفال بعد باعة:مضيفا.تقريبا٬ ي ف السوق أن يقين على نحن

السوق ي ف ة والحيوي اط فالنش السوق٬ ذا ه ى إل الحراج قدوم بعد تنتعش سوف المفرق
عددها البالغ داول84المفرق ت ة حرك وتنتعش دب ت وسوف ك٬ ذل بعد ستنتعش محال

اآلخر الواحد ليكمل والمفرق٬ الجملة السوقين تكامل بعد نشكر.األموال دورنا ب ونحن
االقتصادية السياحية التحفة هذه إنجاز  .جهود

تصريف  شبكة
ه إلي يجذب س الي٬ جم ر بمنظ ع يتمت د الجدي مك الس وق س إن ين٬ ياس آل ين حس ال وق
يدخل تري المش أن ى إل ا الفت ه٬ ب ة المتداول ماك األس ات كمي ادة زي ا متوقع المشترين٬
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بكة ش ود وج ع م ا خصوص ه٬ ثوب ي ف ماك األس ة رائح ق تعل أن دون رج ويخ وق الس
ر زائ أي س مالب خ تتس ن ول يزة٬ مم اه للمي الت.تصريف المح بعض أن ى إل ار وأش

الباعة يأتي س ة القادم األيام وخالل االستعداد٬ طور في وأخرى أسماكها٬ تعرض بدأت
الحركة لتنتعش التوالي٬ ير٬.على الكب الصرح ذا ه اد إليج سعى من لكل شكره مقدما

ويعشقها األسماك يهوى من لكل قبلة سيكون  .والذي

متسلسلة  أرقام
وعرض د٬ الجدي السوق في السمك بيع أمس بدأ أنه البدوح٬ محمد األسماك بائع وذكر

عري« والش كر والفس مان يجذب»الس س ا م ف٬ ونظي ف٬ مكي وق الس أن ى إل ا الفت ٬
ى إل الشرق ن م ارين بمس و وه لة٬ متسلس ام بأرق ب ومرت منظم ه أن ا كم ه٬ إلي الزبائن

ة الجمل واق أس أتي وت داده٬ امت ب بحس رب٬ راج«الغ ة»الح الجه ي ف ف الخل ن م
ن المرتادي ادة بزي هم تس وف س تي وال ماك األس رة جزي في ينها تدش وننتظر ة٬ الجنوبي

 .للسوق

وتقدير  شكر
وي العل در حي السوق في المتداول ذ:وأضاف من السمك ع بي ا30٬أزاول تقريب نة س

زوار ال ن م ير الكث جذب بر ع ع البي ة حرك من سيزيد الذي السوق٬ هذا بمثل أحلم ولم
اطق المن كل طازجة.من األسماك ى تبق أن ب هم سيس ا م ف مكي السوق أن ى إل يرا مش

ا لم والمشتري٬ ائع للب الحياة جودة ويمنح القديمة٬ السوق في عليه كانت عما وقتا أكثر
سريعا الباعة جميع يأتي أن ونأمل متكاملة٬ معطيات من للقائمين.يتضمنه شكره مقدما

الجهود هذه  .على

ميدانية  زيارة
م ف القطي محافظة ة بلدي رئيس د تفق ه٬ جهت ن ع.م البي ة حرك أمس٬ يني٬ الحس د محم

غ تبل تي وال ة٬ البلدي ل قب ن م م له خصصت تي وال بالسوق٬ محالتهم في الباعة وتواجد
للحراج84 كبيرا وموقعا التجزئة٬ لبيع  .محال
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النحاسعنوان باستخدام المياه لتنقية طريقة يبتكر ملهـم

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21461العددالكاتب 1تكرار

النحاس باستخدام المياه لتنقية طريقة يبتكر  ملهـم

 
 

مغفوري  جازان-نفيسة

النفيس ن اب ة ثانوي ي ف انوي ث ث الثال بالصف الشريف د أحم هاشم ملهـم الطالب ابتكر
تخدام باس اه المي ة لتنقي دة جدي ة طريق ع ينب ي ف الملكية النحاس(بالهيئة يد أكس ات جزيئ

تسمى)النانوية شائعة ملوثة مادة من الماء لتنقية )2,4dinitrophenol(وذلك
العلمي البحث مسابقة في شارك أنه إلى المملكة)إبداع(مشير مستوى  .على

 
الشريف اء«:ويقول األحي م معل عرضه ديو في اطع مق اهدة مش خالل من الفكرة بدأت

ّي عل فعرض اهتمامي بدأ أنني ورأى األسماك نفوق تسمى التي الظاهرة هذه عن فسأله
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أيًضا ل ب هذا فقط وليس الظاهرة هذه عن أكثر أتعلم لكي العلمي البحث بمسابقة التقديم
ز عبدالعزي ك المل ة جامع في بالتجارب وقمنا مختص دكتور معنا وتجاوب حال لها أجد

البيئية الدراسات في البحثي التميز اد.بمركز إيج و ه مشروعه من الهدف أن وأضاف
ة ملوث ادة م ن م الماء لتنقية النانوية النحاس جزيئات باستخدام فقمنا وتنقيته الماء ملوث

مى تس ائع)2,4dinitrophenol(شائعة ش كل بش توجد ة الملوث ادة الم ذه وه ٬
األسماك ى عل ط فق س لي المادة هذة وخطر آفات ومبيد المصانع مخلفات من تأتي حيث
عدسة ام إعت ى إل ك ذل ؤدي ي د ق ادة الم لهذه اإلنسان تعرض حال ففي المائية٬ واألحياء

الحاالت بعض في بالوفاة منتهًيا البنفسجي إلى الجلد لون وتغير  .العين
 

ي:وتابع الكيميائ الترسب ق طري عن النحاس يد أكس جزيئات وتجميع بالتجارب قمت
ة الملوث ادة الم ن م اء الم ة تنقي ي ف تخدمتها اس ث ).2,4dinitrophenol(حي

المعالجة نسبة من???وبلغت الهيدروجيني الرقم نقص صالح?إلى?و م رق و وه
النباتات على استخدامه وأستطيع  .لالستخدام
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر إلى":البيئة"عنوان القمح مشتريات من الخارج في السعوديين للمستثمرين المُخصَّصة النسبة %)20(زيادة

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 13تكرار

في":البيئة" السعوديين للمستثمرين الُمخصَّصة النسبة زيادة
إلى القمح مشتريات من  %)20(الخارج

 

 واس-الرياض
السعوديين تثمرين للمس المخصصة بة النس ادة زي والزراعة والمياه البيئة وزارة أكدت

ى إل ح القم ن م المملكة مشتريات من الخارج بة%)20(في نس ن م دالً %)10(ب
المالي العام من  ).هـ1443/1444(بداية

 
ي الغذائ ن األم ق لتحقي ة المملك جهود إطار في تاتي الخطوة هذه أن الوزارة وأوضحت
تسجيل ول قب ضوابط على لالطالع الخارج في المستثمرة السعودية الشركات داعية ٬
للحبوب٬ العامة للمؤسسة القمح لتوريد المؤهلة الشركات ضمن والمستثمرين الشركات

موقعي خالل ة"الوزارة"من العام اإلدارة ع م والتواصل للحبوب٬ العامة والمؤسسة ٬
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب ارج الخ ي ف ي الزراع تثمار واالس دولي ال اون للتع
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المطلوبة والمستندات البيانات وتقديم رسمياً شركاتهم لتسجيل  .بالرياض؛
 

القمح ن م اجهم إنت د لتوري والمستثمرين الشركات تسجيل قبول ضوابط على ولالطالع
وزارة ال ي موقع ارة زي يرجى للحبوب العامة www.mewa.gov.saللمؤسسة

وب للحب ة العام ة والمؤسس
https://www.sago.gov.sa/Import/SuppliersDocs. 

 
راءات إج وابط ض ابق س ت وق ي ف ددت ح د ق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت وكان

للشركات القمح من السنوية المملكة مشتريات ي/ومتطلبات ف السعوديين تثمرين المس
م رق ريم الك امي الس ر لألم ًذا تنفي ك وذل ارج٬ اريخ25056الخ /27/10وت

للشركات1437 ح القم ن م نوية الس ة المملك تريات مش ن م بة نس تخصيص بشأن هـ
دعوة ب وب للحب ة العام ة المؤسس وم تق أن ى عل ارج الخ ي ف عوديين الس تثمرين والمس
اه والمي ة البيئ وزارة دى ل مًيا رس والمسجلة ارج الخ ي ف المستثمرة السعودية الشركات
ون يك أن ى عل ح٬ القم تيراد الس ددة المح المواصفات ق وف عروضهم ديم لتق والزراعة

العالمية األسواق من القمح بها يؤمَّن التي األسعار مع متوافقًا  .السعر
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر شرسةعنوان حيوانات استيراد إذن خدمة تطلق البيئة

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

شرسة حيوانات استيراد إذن خدمة تطلق  البيئة

 

شرسة حيوانات استيراد إذن خدمة والزراعة والمياه البيئة وزارة  .أطلقت

الخدمة  :أهداف

تويتر عبر الوزارة ى:وقالت عل الحصول ن م تفيد المس ن تمكي ى إل دف ته الخدمة إن
امالت المع ن م ل والتقلي ام٬ الع ن األم مع الربط خالل من شرسة حيوانات استيراد إذن

اإللكتروني الربط عبر للمتقدم الجنائي السجل من التحقق وكذلك  .الورقية

الخدمة على الحصول وشروط  :متطلبات

32



يلي كما فهي الخدمة على الحصول وشروط متطلبات  :أما

تصدير وجد(إذن  )إن

عن الشخص عمر يقل  سنة30أال

وان الحي فر س واز حية/ج الص ة ري/البطاق بيط ر ه“تقري في ح موض
 )إلزامي(”التحصينات

الحيوان  )إلزامي(صورة

الشحن  )اختياري(بوليصة

قبل االستيراد إذن على الحصول الشحنة15يجب وصل من  .يوًما

التالي الرابط خالل من الخدمة تفاصيل على االطالع  .هنا:ويمكن
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الخبر تفاصيل

الخبر رفحاء"عنوان الشتاء"بيئة بأمراض اإلصابة من الماشية لحماية حملة تطلق

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

رفحاء" بأمراض"بيئة اإلصابة من الماشية لحماية حملة تطلق
 الشتاء

 
 

 واس-رفحاء
ة توعوي ادية إرش ة حمل أمس٬ اء رفح بمحافظة ة والزراع اة والمي ة البيئ ب مكت ق أطل
تمر وتس تاء٬ الش أمراض ب اإلصابة ن م ية الماش ة لحماي بالمنطقة٬ األنعام مربي لجميع

أسبوع  .لمدة
 

التعامل ة كيفي توضح تي ال والبروشورات ات المطوي ن م عدد توزيع الحملة وتتضمن
الصقيع٬ ترة ف ي ف خصوصاً ية٬ الماش ى عل لبية الس ا وتأثيراته ة المناخي يرات التغ ع م
ق الرف ادئ مب ضمن تاء الش بأمراض اإلصابة من الماشية لحماية األساسية النقاط وأهم
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 .بالحيوان
 

ترة"البيئة"ودعت ف خالل ات للحيون ة التدفئ تضمن ائر حظ توفير إلى الماشية مربي
كافية بكميات باألعالف التغذية ضرورة مع وأخرى فترة بين التهوية وتجديد ٬ الصقيع

المناعة جهاز كفاءة  .لرفع
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المكتبعنوان موظفي يكرم الحريق بمحافظة والزراعة البيئة وزارة مكتب مدير

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3885العددالكاتب 1تكرار

موظفي يكرم الحريق بمحافظة والزراعة البيئة وزارة مكتب مدير
 المكتب

 
 

المصبح–الجزيرة  سعد

م إبراهي تاذ األس ق الحري ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دير م رم ك
ك وذل السادس٬ الحمضيات ان بمهرج اركتهم مش نظير المكتب موظفي العجيان عبدهللا
القطاعات بمختلف زمالئهم مع ومشاركتهم المتواصلة ولجهودهم بالعمل لتفانيهم تقديراً
دور رع للف ان ك ث حي إنجاحه ي ف اهمت س تي وال المهرجان٬ فعاليات خالل بالمحافظة

بالفعاليات والمشاركة الوزارة دور إبراز في  .بارز
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الخبر تفاصيل

الخبر بجازانعنوان تدشينها العالم؟..بعد في عائمة مياه تحلية محطة أكبر عن تعرف ماذا

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد3863العددالكاتب 1تكرار

بجازان تدشينها مياه..بعد تحلية محطة أكبر عن تعرف ماذا
العالم؟ في  عائمة

 
 
 
 
 
 
 
 

التحرير  فريق

د محم دس المهن ة المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ي ف اريع المش ام ع دير م ال ق
الجاري٬ ام الع خالل عائمة مياه تحلية محطة من أكثر تدشين المقرر من إنه الغامدي٬

بجازان العالم في عائمة محطة أكبر تدشين  .بعد
 

محطة د تع ة العائم المحطة أن العربية٬ قناة على المذاع لقائه خالل الغامدي٬ وأضاف
من االفتراضي وعمرها متنقلة لكنها  .سنة35إلى30عادية

 

ج تنت المحطة إن ال ق ازان٬ بج الم الع في المياه لتحلية عائمة محطة أكبر تدشين وحول
ى50 إل ان مك ن م ل التنق يزة م تعطي المحطات ك تل أن إلى مشيًرا مكعب٬ متر ألف

أخرى إلى منطقة من األولويات واختالف الفعلية الحاجة حسب  .آخر
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصهاريجعنوان عبر عسفان خزانات من المحالة المياه ضخ بدء

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

الصهاريج عبر عسفان خزانات من المحالة المياه ضخ  بدء

 

الصحفي-عسفان  احمد
بايصال ائي الم ن األم ق لتحقي اآلخر و تل يوما للتحلية العامة المؤسسة انجازات تتوالى
ضخ ومحطات مياه تحلية وبمحطات انابيب بأطوال والقرى المدن لجميع المحالة المياه
ه والتوجي ة والمتابع ام واألهتم الحرص على يدل وهذا العالم في األكبر تعتبر وخزانات

هللا حفظهم األمر والة  .من
 

المحالة المياه نقل نظام مشروع االنجازات تلك ة-جدة-رابغ(ومن يضم)مك ث حي ٬
و4 ات عة47محط بس اً م1.8خزان ون ب3ملي أنابي وال وأط ذي٬650 يُغ م كل
وغيرها“ والجموم والكامل خليص ومحافظة ٬ جدة  .مكة٬
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م وت فان عس ات وخزان محطة ن م المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة انتهت وقد هذا
دأت ب دورها ب تي ال ة الوطني للشركة ياب االش محطة تسليم تم ثم ومن التجريبي الضخ
ة إمكاني ع م ا له ة التابع اطق والمن فان عس ز لمرك هاريج الص ق طري ن ع غيلها بتش

المجاورة للمناطق  .التوصيل
 

التالي النحو على الصهريج حمولة حسب األسعار الوطنية الشركة  :وحددت
بـ32* حالياً-لایر257طن متوفر  غير
بـ29*  لایر153طن
بـ11*  لایر89طن

 
المحطة من والقرب البعد حسب بها األسعار تختلف اخرى شرائح  .وهناك

 
تنتهي سوف المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة ان إلى الخاصة مصادرنا تشير فيما
تة الس او ة الخمس الل خ برزة وال وار والخ ران غ ات وخزان ات محط غيل تش ال اكتم
اء واالحي ز المراك ن م ير كب دد ع ذي تغ سوف تي ال ي وه هللا شاء ان ة القادم األسابيع

خليص بمحافظة  .والقرى
 

األمن ى عل اظ للحف ة المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس لسعي تمراًرا اس ك ذل أتي ي
المكرمة مكة منطقة في المائية للموارد وتعزيًزا  .المائي٬

جوال على عسفان محطة من والطلب  وللتواصل
 0502167345–رقم
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يطلقعنوان نجران أمير معارض50سمو بني عروق محمية في باالنقراض مهددًا فطريًا كائنًا

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ الفطريةتصنيف الحياة لتنمية الوطني المركز أخبار

الرصد0العددالكاتب 14تكرار

يطلق نجران أمير في50سمو باالنقراض مهدًدا فطرًيا كائًنا
معارض بني عروق  محمية

 

 واس-نجران
وم٬ الي نجران منطقة أمير مساعد بن العزيز عبد بن جلوي األمير السمو صاحب أطلق

و40 الوضيحي المها معارض10من بني عروق محمية في أدمي  .ظباء

ي عل د محم دكتور ال ة الفطري اة الحي ة لتنمي الوطني ز للمرك ذي التنفي رئيس ال وأوضح
ادة وإع ار إلكث الوطني امج البرن ضمن يأتي الفطرية٬ الكائنات إطالق عملية أن قربان
جميع في الوطنية والمتنزهات المحميات في باالنقراض المهددة المحلية األنواع توطين
ي األحيائ وع التن راء إث دف به المحمية في المطلقة للمجموعات تعزيًزا المملكة٬ مناطق
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هام واإلس ة٬ البيئي تدامة االس مفهوم وترسيخ البيئي٬ التوازن وتعزيز الطبيعية بيئاتنا في
المملكة رؤية مستهدفات تحقيق مستوى2030في ين وتحس جاذبة إيجابية بيئة لبناء ٬

البيئة على للحفاظ العالمية الجهود مع يتماشى بما الحياة٬  .جودة

ة طبيعي ات مقوم ك تمتل تي ال ة المهم اطق المن ن م معارض بني عروق محمية أن وأكد
ن م د للتأك ة٬ علمي ات لدراس ا وفًق م تت الق اإلط ات عملي ع جمي أن ى إل يرًا مش ة٬ ثري

فيها الكائنات لتأقلم المكان  .مالءمة

ة العالمي ز المراك ة طليع ي ف أتي ت ة متخصص ز مراك ك يمتل ز المرك أن ى إل ار وأش
حسب ة الطبيعي ا بيئاته ي ف ا وتوطينه االنقراض ب ددة المه ات الكائن بإكثار المتخصصة

ن م ثر أك الي الح م الموس ي ف يطلق س ز المرك أن ا مبيًن العالمية٬ المعايير 1000أدق
الق إط ن م ن تمك أن د بع ة٬ الوطني ات والمتنزه ات المحمي ف مختل ي ف ري فط ائن ك

ز785٬ المرك ألنشطة نجران ة منطق ير أم سمو دعم ا مثمًن الماضي٬ م الموس ا كائًن
ق لتحقي ز المرك ام مه تسهيل أنه ش ن م ا م ل ك ديم وتق ة٬ الفطري بالحياة الدائم واهتمامه

 .أهدافه
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر معارضعنوان بني عروق بمحمية الريادية المشاريع على يطَّلع نجران منطقة أمير سمو

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ الفطريةتصنيف الحياة لتنمية الوطني المركز أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بمحمية الريادية المشاريع على يطَّلع نجران منطقة أمير سمو
معارض بني  عروق

 

 واس-نجران
ا بم ٬ ران نج ة منطق ير أم اعد مس ن ب دالعزيز عب ن ب وي جل األمير السمو صاحب نّوه

يدة الرش ادة القي ن م ة خاص ة عناي ن م ة الفطري اة الحي ه ب ى هللا–تحظ ا ٬-حفظه
ادرات والمب برامج ال ن م د العدي وإطالق الم٬ الع مستوى على البيئي باإلنماء واهتمامها

الشأن هذا  .في
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ذي التنفي رئيس ال ٬ ارض مع ني ب عروق ة محمي ي ف وم الي سموه اء لق خالل ك ذل جاء
٬ ان قرب ي عل د محم دكتور ال ة الفطري اة الحي ة لتنمي ني الوط ز دكتورللمرك ال ع وأطل

مشروع في المتمثلة ٬ بالمحمية الريادية المشاريع على نجران منطقة أمير سمو قربان
ومشروع ٬ المياه معالجة ومشروع ٬ البيئي االصحاح ومشروع ٬ االحيائي التنوع تقييم
٬ ة المحمي ي ف ة الحماي ات نطاق ع توزي ادة إع روع ٬ومش ددة المتج ة الطاق تخدام اس
ة والمراقب ة الحماي ي ف ار طي دون ب ائرات والط ة الحديث ة التقني تخدام اس روع ومش

 .واألبحاث
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بنجرانعنوان مجددا يعود المياه هدر

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد7788العددالكاتب 1تكرار

بنجران مجددا يعود المياه  هدر

 

الكستبان  قاسم

ي ف شهدتها تي ال نجران بمنطقة المياه مشاريع شبكات عبر المياه هدر مسلسل تواصل
جراء الحضن ز بمرك ديع الب ة قري اه المي ت داهم إذ المنطقة٬ أحياء بمعظم سابقة فترة
بالشوارع اه للمي ير كب در به تسبب ذي ال األرضية اه المي مشروع ب أنابي د أح ار انفج

ذ من ازل المن ى إل البالغات7ووصلت ن م د العدي ديم وتق الي األه ات مطالب رغم ام أي
للمشكلة وسريع عاجل بحل والمطالبة الخلل  .بمعالجة
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حمرور آل سالم منصور لمعالجة:يقول اه المي رع لف دتنا ومناش ا مطالباتن رغم لألسف
تجب٬ يس م ل ًدا أح أن إال ية األرض روع المش ب أنابي د ألح ير الكب رب التس كلة مش

بوع أس من أكثر قبل الخلل لمعالجة المياه فرق إحدى ة«وحضرت بل ن الطي زادت »ف
ا مم ير كب بشكل والتسرب در اله ازداد ف معالجته دون التسرب مكان بردم قامت عندما
تكاثر في وتسبب السيارات حركة أعاق مما للمياه وتدفق مائية بحيرات تشكيل إلى أدى

والحشرات  .البعوض
 

ه بمعالجت ووعدت التسرب مكان على ستقف أنها بنجران المياه شركة أكدت جهتها من
ر عب تسرب أي عن الغ واإلب ا معه بالتواصل الي األه ت وطالب ممكن وقت أقرب في

الرسمية  .قنواتها
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/p_zKUId1yBo 
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخبر«أهاليعنوان تسربات»حمراء الصحي«يشكون »الصرف

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد17756العددالكاتب 1تكرار

الخبر«أهالي تسربات»حمراء الصحي«يشكون  »الصرف
كريهة:مواطنون روائح وتسبب العام المنظر  تشوه

 
عويض آل  الخبر-عبدالرحمن

الصحي الصرف مياه تسرب من الخبر٬ جنوب في الحمراء حي سكان من عدد اشتكى
يشكل أصبح ذي ال ر األم ة٬ طويل ترة ف ذ من تنقعات٬ مس كّونت التي الحي٬ شوارع إلى
اد بإيج البين مط المنتشرة٬ ة الكريه الرائحة إلى إضافًة الحي٬ داخل حركتهم أمام عائقًا

للمشكلة عاجل  .حل

دائم  تدفق
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ا ولكنه م٬ دائ بشكل الحي ب دفق تت الصحي الصرف اه مي أن م قاس عمار المواطن وبيّن
العام٬ المنظر تشوه في يتسبب األمر هذا وأن أيام٬ ثالثة منذ واضح ازدياد في أصبحت
ة بحري ة الحرك يستطيعون ال األهالي أن موضًحا تقبلها٬ يمكن ال كريهة رائحة ويسبب

بالمياه كذلك تأثرت المركبات وأن الحي٬  .في
م٬ وعيه قلة بسبب األطفال٬ خاصًة الجميع٬ يهدد خطًرا أصبحت الصرف مياه أن وأكد
اه مي سحب ي ف أخر الت إن مضيفًا الشوارع٬ ى إل ائهم أبن إخراج دم لع الي األه يدفع ما

يومًيا المعاناة يزيد الحي من الصحي  .الصرف

الشاحنات  تأخر
ذ من للحي ه قدوم ذ من أنه إلى القحطاني ناصر المواطن اني4٬وأشار يع و وه أعوام٬

احنات ش أخر ت ظل ي ف الشوارع٬ ى إل الصرف مياه تدفق من الحي٬ ساكني حال حاله
أن موضًحا اه٬ المي ات كمي ادة زي ي ف يتسبب ذي ال ر األم تمر٬ مس بشكل اه المي سحب
أو ا تقبّله يمكن ال ح روائ ي وه دة٬ بعي مسافات ى إل ل تص بحت أص الكريهة روائح ال
ن الذي ال٬ األطف ى إل الضرر ووصل تضررت٬ المركبات حتى أنه إلى إضافة تحمّلها٬

بيوتهم من يخرجون  .ال

ملوثة  مستنقعات
داخل ة مردوم غير يرة كب مساحات على مناطق وجود أن شاهين محمد المواطن وأكد
تنقعات مس ى إل تتحول إذ الصحي٬ ب الجان ا وأهمه يرة٬ كث أضرار ي ف يتسبب الحي٬
ع وم تاء٬ الش ل فص ي ف ة خاص ة٬ الكريه روائح وال رات الحش ر وتنتش ة٬ ملوث ة مائي
ار انتش ي ف بب ويتس السكان٬ حة ص ى عل لًبا س س ينعك ذي ال ر األم ار٬ األمط ول هط

بينهم  .األمراض

عاجل  حل
م وأنه ا٬ تحمله ن يمك وال ير٬ كب كل بش الحي ب رة منتش بحت أص روائح ال إن اف وأض
أن ا مبيًن ك٬ ذل ى عل مقدرتهم عدم بسبب فيه المشي أو بالحي التنقل في يعانون أصبحوا
عاجل حل اد إيج يجب ه وأن ة٬ المائي ات التراكم ذه ه بسبب للخطر يتعرضون أطفالهم

 .للمشكلة
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لتاريخ الصحفي 22/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر كاريكاتيرعنوان

الخبر الخبرالثالثاء-25/01/2022-22/06/1443تاريخ كاريكاتيرتصنيف

الرصد18016العددالكاتب 1تكرار
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