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لتاريخ الصحفي 23/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان وزير

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

البيئة  وزير

 
 

الفضلي  )مكة(عبدالرحمن
 

 جيزان-مكة

زارا ه ل ق المراف د والوف الفضلي دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي البيئة وزير
ى عل ا اطلع ث حي جازان٬ منطقة في والزراعة والمياه البيئة منظومة مشاريع من عددا

المنطقة في للمستفيدين المنظومة تقدمها التي الخدمات  .سير
 

ى عل زارعين الم درات ق ة وتنمي ز لتعزي والمزارعين الوزارة بين اتفاقية توقيع وشهدا
جازان في النسبية الميز ذات المحلية األصناف من الجودة عالية تقاوي  إنتاج

1



 

لتاريخ الصحفي 23/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والخضراوات"البيئة"عنوان للفواكه الدولية السنة إحياء في المشاركين 2021تكرّم

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

للفواكه"البيئة" الدولية السنة إحياء في المشاركين تكّرم
 2021والخضراوات

 

 واس-الرياض
٬ يطي المش ور منص دس المهن ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي ب نائ الي مع رّم ك

والخضراوات للفواكه الدولية السنة إحياء في وزارة2021المشاركين ال ر بمق وم الي
 .بالرياض

المُكرمين عدد ن63وبلغ وإعالميي ارين مستش ى إل باإلضافة وخاصة٬ حكومية جهة
المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة بحضور ومزارعين٬  ".الفاو"وأفراد

الممارسة ين تحس ي تول وزارة ال أن المشيطي دس المهن الي مع أوضح المناسبة٬ وبهذه
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ا مقدم تمراره٬ الس ع تتطل يزا مم ا نجاح وتحقق كبيـرة٬ أولوية الغذاء وسالمة الزراعية
من الفرد استهالك لرفع تحقيقاً الوعيح زيادة في أسهم من لكل وتقديره كجم77شكره

إلى62للفواكه٬ لتصل للخضروات٬ ًدا100كجم مؤك ع٬ الجمي صحة أجل من كجم
ل وتقلي ة الغذائي والسالمة الجودة وتحسين الوعي لزيادة التحسين رحلة استمرار معاليه
للصحة زاً تعزي رد للف ة اليومي ات الوجب إحدى والخضروات الفواكه تكون وأن الهدر٬

عام خالل  .م2022العامة

صالح ن ب أحمد المهندس للزراعة والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل أفاد جانبه٬ من
العشرين٬ ة مجموع ي ف عضواً باعتبارها الفاعل لدورها وفقًا عملت المملكة أن العيادة
ه الفواك ر بتطوي التوعية في والعالمي٬ واإلقليمي المحلي الغذائي األمن مستهدفات بدعم

 .والخضراوات

ة التنمي اهيم مف يخ وترس لألفضل٬ قطاعاتها كافة تطوير على تحرص الوزارة أن وبيّن
ة المملك ة رؤي مع انسجاما الممارسات2030المستدامة أفضل ني وتب ر تطوي بر ع ٬

اج لإلنت تدامة المس م النظ ز ولتعزي راوات٬ والخض ه الفواك ة إنتاجي ين لتحس ة الزراعي
هم لتس تهدفة المس ات للمنتج المضافة ة القيم ع ورف ة العالي الكفاءة ذي النباتي والتسويق

للمملكة اإلنتاجية القاعدة تنويع  .في

نة بالس ارك المش ل العم ق لفري ق الطري خارطة الزراعة وكالة تقديم إلى العيادة وأشار
ذه ه إحياء في شاركت هيئات أو وزارات سواء المختلفة الحكومية الجهات مع الدولية٬
ه ب وم تق ذي ال دور ال ة بأهمي ة التوعي ا أبرزه ن وم تركة المش داف األه ق لتحقي نة٬ الس
ق وتحقي حة٬ الص ز وتعزي ذائي الغ ن واألم ان اإلنس ة تغذي ي ف راوات والخض ه الفواك

المستدامة التنمية  .أهداف

في والفعاليات األنشطة أن ر13وأبان تطوي في أسهمت المملكة٬ في ومحافظة منطقة
الزراعية المنتجات تسويق تم حيث والخضراوات٬ للفواكه الجيدة الزراعية الممارسات

دور ى إل يرا مش وق٬ الس ى عل ا إيجاب ك ذل س وانعك زارعين اب"للم ق عودي "س
زادت تي وال ة٬ المملك اطق من ف بمختل اإلرشادية والقوافل الجيدة الزراعية للممارسات
ذي ال ير الكب للتطور ا وفق ة الزراعي المحاصيل من للعديد اإلنتاجية الكفاءة من بدورها
الزراعي مرشدك منصة ين تدش أن موضحا ه٬ جوانب ف بمختل الزراعي القطاع شهده
ة وهيئ ة التعاوني ات الجمعي ومجلس التجارية الغرف اتحاد مع الفاعلة للشراكات إضافة

الزراعية المنتجات كفاءة من رفع والخاصة٬ الحكومية والجهات الطهي  .فنون

تقوم الذي الدور بأهمية التوعية إلى تهدف والفواكه للخضراوات الدولية السنة أن يذكر
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ق وتحقي الصحة٬ ز وتعزي ذائي الغ ن واألم ان اإلنس تغذية في والخضراوات الفواكه به
مواسمها حسب الطازجة المحلية المنتجات على تركز حيث المستدامة٬ التنمية  .أهداف
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لتاريخ الصحفي 23/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وتدبرعنوان وانتباه توعية

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الياميالكاتب الرصد10334العددمحمد 1تكرار

وتدبر وانتباه  توعية

 
 
 

اليامي  محمد

األسعار" اب الته ع م ام الطع بنوك إلى يلجؤون د!".البريطانيون بل ن م ت الف وان عن
في التضخم أن ويبدو بسبب2022غني٬ ورة المعم اء أرج معظم أو ع الجمي سيطال

يرة كب رى أخ باب أس ا وربم داد٬ اإلم ل سالس كالت مش تمرار واس اج٬ اإلنت كاالت إش
 .وصغيرة

 
ا وربم لع٬ الس بعض عبوات قلت أو الغذائية٬ السلع من كثير أسعار ارتفعت هنا حولك
دة الجدي وأسعارها المنتجات بعض عن اش نق ي ف عزيز صديق من وأستعير جودتها٬

درجة ى إل دا ج ة رقيق أصبحت ة٬ الورقي ل المنادي تى ح أن الحظ ك"أنه علي فرضت
دال ب بالمناديل تعتني أن عليك صار أخرى بعبارة أصابعك٬ بين تتفتت ال حتى مداراتها

بك تعتني أن  !".من

 
تعارة اس ني ويمكن جدا٬ عميق الظريف التعليق تتفتت"هذا ال حتى داراتها للحديث"م

ر التقاري ن م ح واض و ه ا كم ة عالمي ة فاألزم ية٬ المعيش اعك وأوض ك٬ ميزانيت ن ع
من مناص فال ارتفعت إذا اللوجستية والتكاليف اإلنتاج ومدخالت مكان٬ كل في اليومية
الحذر يجب لذا محليا بظاللها تلقي أال نأمل عالميا األمور تنفرج حتى األسعار٬ ارتفاع

واالستهالك اإلنفاق٬ عند  .الكبير
 

الجوع ن لك واردة٬ ير غ الجوع ب المتعلقة األفكار بعض تبدو كمجتمعنا خير مجتمع في
م ل ا م تتأثر س ية أساس احتياجات العائالت بعض لدى اليوم وربما الفقر٬ هو كما نسبي٬
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وهو التضخم ام أرق بنشر إال رسميا عنه يتكلم أحد ال يحدث وما يحدث٬ ما إلى يفطنوا
ع ارتف م ك تعرف ا إنه النسب٬ ذه ه ني تع ماذا تعرف ال الناس عامة لكن مشكور٬ جهد

تقيس وعليه العبوة تلك أو الغذاء هذا  .سعر
 

ر والتأثي رأي ال وأصحاب تهلكين٬ المس ة حماي ات وجمعي ارة٬ التج وزارة ل ينبغي ربما
الجائحة داعيات ت ال مث اس الن استوعب وكما الفزع٬ في مبالغة دون أكثر الناس توعية
تداعيات يستوعبوا أن التوعية تكثيف تم إذا يمكنهم ومعيشتهم٬ حياتهم أنماط بعض على
ى عل ه التنبي أجراس دق ل فرصة تكون وس ا٬ منه يرة األخ المراحل أو الجائحة٬ بعد ما
ر أكث البعض تفيد يس ا وربم الي٬ الم ي الوع ادة لزي أيضا وفرصة تهالكهم٬ اس لوب أس

حياتهم نمط  .ويغيرون
 

وحول الصغيرة٬ دن والم اء األحي ي ف ة التعاوني ات الجمعي حول األسئلة يعيد يحدث ما
ة منطق ي ف ذهب ت المكاسب جل حيث والغذائية الزراعية المحلية منتجاتنا تسويق آليات
النهائي والمستهلك المزارع خاصة المنتج بين الوسطاء منطقة أسميها لعلي أو  .الوسط

 
ة وتنمي مان ض ود بوج ذلك ك اعي االجتم ن واألم از٬ ممت ة المملك ي ف ذائي الغ ن األم

األسعار اع ارتف ضغط لكن ة٬ قوي ة امت"اجتماعي والص دريجي يرا"الت كب ون يك د ق
هللا رج ف ل ولع دبر٬ ون دبر نت وأن اعد٬ ونتس ه٬ ننتب أن ا وعلين ام٬ الع هذا في خصوصا

 .قريب
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لتاريخ الصحفي 23/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وتحدياتهاعنوان الماء ندرة خضم في

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الغامديالكاتب الرصد17757العددمحمد 1تكرار

وتحدياتها الماء ندرة خضم  في
 

 
الغامدي.د حامد  محمد
nاة النج تدامة اس ى إل ا طريقن ائي الم اري المه ا ا.تراثن علمي برره ي ا م ول الق ذا له

ا تكذب.وعملي ال دوره.شواهده د تؤك ائف بوظ ددة٬ متع تراتيجية إس ة أنظم بكة ش ه ل
والتطبيق.وأهميته الفهم سهلة البيئة٬ من أدوات تراتيجي.له إس علمي حل التراث هذا

المياه أرضنا٬.لندرة سطح على الماء بتحركات المرتبط البيئي تاريخنا أعماق من حل
سمائها وفي داخلها٬ ى.وفي عل ة العربي ا حياتن تمرار اس اح نج أساس التراث هذا كان

القرون عبر المباركة األرض  .هذه

nالمائي المهاري التراث لهذا علمي تفسير تقديم في يتلخص إنجازي حال.كل جعلته
المياه ندرة ومحاضراتي.لحقيقة ولقاءاتي وكتاباتي كتبي جميع في عنه ه.تحدثت جعلت

العطش)وبفخر( ن م المستقبل إلنقاذ اإلستراتيجية ه.نظريتي أقدم دادنا أج از إنج ه إن
للماضي الم.تكريما وللع لنا خير كرسالة ي.أجسده الت درجات٬ الم اء بن ه من جزء ي ف

الحجر ارة حض ى عل ار.قامت األمط اه مي زين وتخ ع٬ وتجمي لصيد٬ ة عظيم ة ملحم
وائيا.وإدارتها عش عمال وليس علم المدرجات ن.بناء م ون يتك از جه ن م جزء ا إنه

والبيئة اإلنسان لصالح وفاعل كفء بشكل تعمل أنظمة  .عدة

nة الوظيف ة عظيم ا لكنه يطة٬ بس ة أنظم درجات تدامة.الم مس مكاسب ق تعمل.تحق
ة الجوفي اه المي ة لتغذي ة عالي اءة اه.بكف مي إدارة م وعل ر٬ المط اد حص م عل اج نت ي ه

المطر من المزيد لصالح البيئة إدارة وعلم ة٬.المطر٬ العالق ذات أخرى وم عل اك وهن
ا وإدارته ات الغاب م وعل البيئي٬ التخطيط وعلم والفيضانات٬ السيول مياه إدارة علم منها
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التربة وعلم منافعها٬ غزارة.لتعزيز ق تحق ا مجموعه في األنظمة من مترابطة سلسلة
المساندة.األمطار األخرى النظم حضور في فائدة أقصى يحقق المدرجات  .بناء

nافتراضي عمر له ليس الماء لندرة الحل كل.هذا عناية استمرار مع متواصل عمل
واإلنسان ة البيئ ة لخدم النظم ذه به دى.جيل لم ا وفق النظم ذه ه ة تنمي ي ف التوسع م يت

ذاء والغ اء الم ى عل ب الطل ادة زي ى إل ة أدوات.الحاج ب اء٬ البن تدام مس ال أجي مشروع
والمدر والشجر الحجر توظيف على تعتمد االستعمال٬ وسهلة  .بسيطة

nخيالية قصة أكتب ومعروف.ال وملموس حقيقي شيء عن ته.أتحدث وعايش عشته
العلمية التفسيرات إعطائه على شخصي ساعد الذي عن.األمر تتحدث ا أمامن اهده مش

ع ينتف أن أراد ن لَم ها ودوره.نفس ه٬ ووظيفت ه٬ وأهميت وده٬ وج بب لس ث كباح ت نبه
ومستقبال  .حاضرا

nي ف راسخة ة تطبيقي وم عل هي ة؟ المائي ة المهاري ة التراثي م النظ هذه إهمال تم لماذا
البيئية أن.الذاكرة ه وعلمائ الغرب ن م ننتظر ل ه ف؟ التخل ى عل مؤشرا جعلناها هل

يطرب ال الحي ر زام أن أعرف بلدنا؟ في الماء ندرة لتحديات كحل لنا اذا.يقدموها لم
وال البيئة من نابعة ليست خارجية حلول نحو تحولنا لماذا نملك؟ الذي الكنز هذا تجاهل

الماء؟ ندرة لحل مجدية وغير  تمثلها

nز لتعزي أسعى عت٬ وض تي ال دة٬ الجدي ة والمناخي ة والمائي ة البيئي ة المملك بخارطة
ر المط ى عل ادا اعتم ش العط ن م تقبل المس اذ إلنق تراتيجية اإلس تي ذ.نظري نأخ أن

وأهميتها الخارطة جدوى تعزز التي األربع٬ وشرائحها الخارطة هذه شعار .باألسباب٬
ذات ة٬ نهائي غاية لتحقيق ومناخي وجغرافي جيولوجي مكون على اعتمدت شريحة كل

ووظيفة ودور وشأن ر.قيمة لمعايي شريحة ل ك خضعت ث حي عشوائيا٬ يكن لم األمر
عليها  .يعول

nي وف المملكة٬ أرض سطح على وتحركاته المطر ماء على األربع الشرائح اعتمدت
ه نزول ل قب مائها س ي ف ه تحركات وأيضا الشريحة.داخلها٬ ن م ت جعل ات التحرك ذه ه

ة المملك ي ف للمياه واإلستراتيجي األعظم الخزان ا.الثانية م ددة٬ متج الخزان ذا ه اه مي
بـ أصفه واإلستراتيجي(جعلني والرابعة).األعظم الثالثة الشريحتين يغذي الخزان هذا

غربه.شرقه األولى الشريحة يغذي  .أيضا

nاحته مس ي ف ة الجوفي اه المي ن م ائر الج بالسحب أثر يت تراتيجي اإلس زان الخ ذا .ه

8



شرقه ة والرابع ة الثالث الشريحتين احة مس ن م ائر الج بالسحب أيضا ال.ويتأثر ه لكن
غربه األولى الشريحة مساحة من الجائر بالسحب ذكره.يتأثر سيأتي علمي تفسير لهذا

آخر.لألهمية بعنوان الحديث  .ويستمر
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لتاريخ الصحفي 23/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النباتيعنوان الغطاء الملكية:مركز عبدالعزيز الملك محمية في التنهات بروضة التشجير ألعمال التحضير بدء

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 12تكرار

النباتي الغطاء بروضة:مركز التشجير ألعمال التحضير بدء
الملكية عبدالعزيز الملك محمية في  التنهات

 

 واس-الرياض
ك المل ة محمي تطوير وهيئة التصحر ومكافحة النباتي الغطاء لتنمية الوطني المركز بدأ
ك المل محمية في التنهات بروضة التشجير مشروع تسليم إجراءات الملكية٬ عبدالعزيز
ذ لتنفي حراوية الص ات والنبات ر اليس ات لنب ة التعاوني ة الجمعي ى إل ة الملكي دالعزيز عب

ة زراع بر ع المشروع من األولى اه100المرحلة المي تخدام باس ة محلي شجرة ف أل
الرعاية وتوفير التسييج أعمال إلى إضافة  .المعالجة٬

ضمن ة الملكي دالعزيز عب ك المل ة بمحمي التشجير ال أعم ذ لتنفي ليم التس عملية وتندرج
ة لزراع ة البيئي ات الجمعي ن م دد ع ع م ا وقعه د ق ز المرك ان ك تي ال ود العق من سلسلة

ة820 واألودي ات المتنزه ن م دد ع ي ف المحلية والشجيرات األشجار من شجرة ألف
إطار ي ف أتي ت تي وال ل٬ وحائ والقصيم اض الري اطق من ي ف اتي النب اء الغط وأراضي

المجتمعية الشراكة وتفعيل وتمكينها٬ الربحية غير المنظمات لدعم المركز  .جهود

10



ة محمي ر تطوي ة هيئ ع م المركز وقَّعها التي التفاهم مذكرة ضمن التشجير أعمال وتأتي
ة بالمحمي اتي النب اء الغط ع مواق ر تطوي ي ف اون للتع ة؛ الملكي ز العزي د عب ك المل
الخضراء ة الرقع ادة لزي ذلها يب تي ال ز المرك ود جه وضمن ه؛ وتنميت عليه والمحافظة
تهدفات لمس ا تحقيقً اة٬ الحي جودة وتحسين المستدامة٬ التنمية لتحقيق التصحر من والحد

الخضراء السعودية  .مبادرة

ا٬ عليه والمحافظة ا وحمايته اتي النب اء الغط ع مواق ة تنمي ى عل ل يعم ز المرك أن يذكر
دوره إلى إضافة الطبيعية٬ البيئات في األحيائي التنّوع واستعادة منها٬ المتدهور وتأهيل
واستثمارها الوطنية والمتنزهات والغابات المراعي أراضي إدارة على اإلشراف  .في
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لتاريخ الصحفي 23/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الملكيةعنوان عبدالعزيز بن سلمان الملك لمحمية الرقمية الهوية إطالق

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

الملكية عبدالعزيز بن سلمان الملك لمحمية الرقمية الهوية  إطالق

 

 واس-الرياض
ا موقعه بر ع ة٬ الرقمي ا هويته ة الملكي ز العزي د عب ن ب لمان س ك المل ة محمي نت دش
اً محلي األنشطة ف مختل ي ف ي اإلعالم ا ظهوره من زز لتُع تويتر؛ ومنصة اإللكتروني

 .وعالميًا
 

نسق ن م ه تحتوي ا م وعلى واألهداف٬ والرسالة٬ الرؤية٬ على الضوء الحملة وسلطت
ى إل يصل وع متن ي وزهور235طبيع ى واألرط ل كاألث ات٬ النبات ن م ثر وأك اً نوع

ن م ثر أك ُذ من تاريخية وكنوز ة12,000الديدحان٬ القديم العصور اريخ ت ن م نة س
ي الت ة٬ القديم اطير واألس بالقصص افلتين الح وة وكل ة كجب المية٬ اإلس ور العص ى إل

12



ر أكب ا جعلته يرة؛ كب احه بمس ة المحمي يز وتتم ٬ ا وحمايته ا لحفظه ة المحمي عى تس
المهاجرة الطيور ألهم توقف ومنطقة األوسط٬ الشرق في  .المحميات

 
ي الت ة والترفيهي ياحية الس ات والتطلع ة للمحمي تقبلي المس ار المس ى إل ة الحمل وأشارت

رؤية ضمن تحقيقها إلى  .2030تسعى
 

الغطاء وتنمية الطبيعية ثرواتها واستعادة الفطرية الحياة توطين إلعادة المحمية وتسعى
ر توفي ع م وطن؛ ال ة هوي ن م جزًءا د يع ذي ال افي الثق وروث الم ى عل والحفاظ النباتي

متكاملة بيئة سياحة أجل من المحلي للمجتمع عمل  .فرص
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لتاريخ الصحفي 23/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمنطقةعنوان اإلبل مزادات لسكرتارية األول االجتماع يترأس القصيم منطقة أمير

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18017العددالكاتب 1تكرار

مزادات لسكرتارية األول االجتماع يترأس القصيم منطقة أمير
بالمنطقة  اإلبل

 

التويجري  :بريدة-عبدالرحمن
ز عبدالعزي ن ب سعود ن ب مشعل بن فيصل الدكتور األمير الملكي السمو صاحب ترأس
ل اإلب مزادات لسكرتارية األول االجتماع بمكتبه االجتماعات بقاعة القصيم منطقة أمير
س رئي ب نائ د محم ن ب عود س ن ب لطان س ير األم مو الس احب ص ور بحض ة٬ بالمنطق
ن م دد وع وزان٬ ال دالرحمن عب دكتور ال يم القص ارة إم ل ووكي ل لإلب ة الدولي ة المنظم

المعنيين  .المسؤولين
 

د محم ن ب سعود ن ب لطان س ير األم السمو بصاحب سموه رحب اع االجتم بداية وفي
م دع ي ف هم يس ذي ال ة المنظم م دع موه س اً مثمن ل٬ لإلب ة الدولي ة المنظم س رئي ب نائ
اً مهم اقتصادياً اطاً نش ل تمث ا كونه ة٬ بالمنطق ل اإلب مزادات تطوير إلى الرامية الجهود
ى إل ونسعى ل لإلب زادات م ع أرب ا به د يوج ة المنطق ى إل سموه يرا مش الي٬ الغ لوطننا
بشكل ة بالمنطق ل لإلب االقتصادية ة القيم ع م ق يتواف ا بم ا وتطويره تهدفاتها مس تحقيق

عموماً والمملكة  .خاص
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لسمو ديره وتق شكره عن ل لإلب ة الدولي ة المنظم س رئي ب نائ مو س أعرب جانبه٬ من
ة المنظم أن ى إل يرا مش القصيم٬ ة بمنطق ل اإلب باقتصاديات ام اهتم ى عل القصيم ير أم
وروث الم ذا ه دعم ي ف كبير أثر لها وسيكون بالمنطقة٬ تقام التي المزادات أهمية تؤكد

للمملكة  .الثقافي
 

البدراني عبدهللا بالمنطقة المزادات سكرتارية على المشرف استعرض االجتماع وخالل
ا كم القصيم٬ ة بمنطق ل اإلب زادات م لتطوير القصيم أمير سمو بمتابعة المبذولة الجهود
ي ف تثمرين والمس المالك ى عل ل اإلب زادات م ه حققت الذي االقتصادي األثر إلى تطرق

للمزادات المصاحبة األنشطة الى باإلضافة المجال  .هذا
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لتاريخ الصحفي 23/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر توقفعنوان البيئي لألمن الخاصة لها)11(القوات المخصصة األماكن غير في النار إلشعالهم البيئة لنظام مخالفًا

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 17تكرار

توقف البيئي لألمن الخاصة البيئة)11(القوات لنظام مخالفًا
لها المخصصة األماكن غير في النار  إلشعالهم

 
 

 واس-الرياض
ئي البي ن لألم الخاصة القوات ة٬)11(أوقفت البيئ ام لنظ ا و)8(مخالفً واطنين٬ (م

األماكن)3 غير في النار إلشعالهم واألردنية٬ والماليزية السورية الجنسية من مقيمين
المملكة مناطق من عدد في لها  .المخصصة

 
م ت ه أن الكي الم د رائ د الرائ ئي البي ن لألم الخاصة وات للق الرسمي المتحدث وأوضح
ن األماك ير غ ي ف ار الن عال إش ة عقوب أن ا مبيًن م٬ بحقه ة النظامي راءات اإلج ق تطبي

إلى تصل غرامة لها  .لایر)3000(المخصصة
 

أو ة البيئ ى عل داًء اعت ل تمث حاالت أي عن الغ اإلب ى عل ع الجمي المالكي الرائد وحث
الرقم على الفطرية و)911(الحياة اض٬ والري ة المكرم ة مك تي (و)999(بمنطق

المملكة)996 مناطق جميع  .في
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لتاريخ الصحفي 23/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر صناعةعنوان تستثمر وطنية السعودي"محفزّاتٌ الخوالني "البن

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

صناعة تستثمر وطنية السعودي"محفّزاٌت الخوالني  "البن

 

مالك بني  واس-الدائر
بر نوفم أواخر ه انطالقت منذ السعودي الخوالني البن مهرجان بمحافظة2013حفّز م

ن المزارعي ود جه تثمار واس ا٬ فيه والتوسع البن بزراعة االهتمام على مالك بني الدائر
ز تعزي ي ف ة الدول خطط ة وترجم ق٬ عري كموروث وزراعتها البن بشجرة وارتباطهم

واالقتصادية االجتماعية  .التنمية

من ن الب مزارعي أعداد ان592وزادت المهرج ن م ى األول النسخة خالل مزارًعا
وسمو ازان ج ة منطق ير أم سمو ن م ودعم ه بتوجي دائر ال ة محافظ نوًيا س تنظمه الذي

ى إل ة الحالي النسخة خالل لتصل دائر1802٬نائبه ال بمحافظات ن الب مزارعي ن م
ن م البن أشجار نمت فيما وهروب٬ والّريث٬ والعيدابي٬ والعارضة٬ ألف70وفيفاء٬

ام ع جرة ى2013ش إل الي الح ام الع الل خ ل لتص ا332,857م منه ن ب جرة ش
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مثمرة203,504  .أشجار

ة المملك ة رؤي تهدفات مس ق تحقي نحو ة والزراع اه والمي البيئة وزارة 2030وسعت
اه مي حصاد ات تقني ق وتطبي ازان ج ي ف ة الزراعي درجات الم تأهيل مشروع خالل من
يرة كب كميات لتوفير وذلك المحصولية٬ الزراعة وتطوير الحديثة٬ الري ونظم األمطار
مصادر ى عل اد واالعتم ة٬ الزراعي األغراض ي ف تخدامها اس اءة كف ع ورف اه٬ المي من
يل المحاص ة إنتاجي ادة وزي ة٬ الريفي ة والتنمي ذائي الغ ن األم ق تحقي ي ف هم تس ددة متج

واالقتصادية االجتماعية التنمية وتعزيز  .اإلستراتيجية٬

م ث ن وم ن الب أشجار داد أع وزيادة المزارعين أعداد زيادة في الوزارة جهود وأسهمت
تدامة المس ة الزراعي ة الريفي ة التنمي ر لتطوي ا برنامجه الل خ ن م اج٬ اإلنت ادة زي
اءة الكف ع رف ى إل ول للوص ن الب ويق وتس نيع وتص اج وإنت ر تطوي اع قط تهدافها واس
منصة خالل من متنوعة دعم ببرامج البن مزارعي وشجعت البن٬ لمحصول اإلنتاجية
ى عل اء األعب ف خف ا مم ددة المتع ا وبرامجه ة المتخصص دعم ال ناديق وص ف ري

الزراعية مدرجاتهم واستصالح للتوسع ودفعهم  .المزارعين

والمتوسطة الصغيرة المشاريع لدعم برامج سلسلة السعودية أرامكو أطلقت جهتها٬ من
عام في أُطلق برنامج منها البن٬ أحدث2016لمزارعي على البن مزارعي لتدريب م

يّدت ش ا كم والتسويق٬ اج اإلنت ائل وس وتحسين البن٬ إلنتاج المستدامة الزراعة وسائل
ة الزراع ودة ج ن م ّزز يع ي الخوالن ن الب ة زراع جيع لتش ا تنموًي روًعا مش ركة الش
البن مركز إلنشاء مذكرة بتوقيع مؤخًرا جهودها أرامكو عززت فيما الشتالت٬ ونوعية
ة وجمعي ازان٬ بج ة الجبلي اطق المن وتعمير تطوير هيئة مع جازان منطقة في السعودي
البن٬ شتالت إلنتاج التقنيات أحدث استخدام تعزيز بهدف الدائر٬ بمحافظة الخيرية البر

ن م ثر أك ى إل اإلنتاجية الطاقة و300ورفع أرامك امج برن هم وأس نوًيا٬ س تلة ش ف أل
ن م ثر أك ة زراع ي ف ه انطالقت ذ من عودية م200الس ودع ن٬ ب تلة ش ف 975أل

تجاوزت إنتاج بقدرة عام800مزارًعا٬ بنهاية القهوة من  .م2021طن

ية األساس للصناعات السعودية الشركة أسهمت ابك"بدورها٬ التجارب"س ز تعزي ي ف
وجودته البن إنتاج زيادة في أسهمت التي الزراعية للمغذيات  .الحقلية

ة الحالي النسخة انطالق مع بالتزامن ُدشنت التي السعودي الخوالني البن جمعية وتحمل
ر تطوي بمسؤولية لُتعنى الفاعلة األهلي القطاع شراكة تعزيز في كبيرة آماًال للمهرجان٬
تثمار واالس ويق التس اءة كف ع ورف ل العم ات منطلق كيل وتش ن الب ة زراع اع قط

عليه القائمة  .والصناعات
19



ل الي150٬ويواص الح ن الب ان بمهرج ي الخوالن ن الب واع أن أجود رض ع مزارًعا
ك تل ل ك تثمرين ومس ال٬ لألجي دم ُتق ة كثقاف ن الب اريخ بت ف للتعري ا عروًض دمين مق
ج ومنت ق عري ي زراع وروث كم ن الب جرة ش ى عل ة المحافظ ي ف ي للمض ود؛ الجه

صناعته وتطوير زراعته استدامة نحو سعًيا ثمين  .اقتصادي
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لتاريخ الصحفي 23/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فيعنوان المملكة مبادرة"دبي2020إكسبو"جناح السعودية"يواكب القهوة بها"عام ويحتفل

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

في المملكة مبادرة"دبي2020إكسبو"جناح عام"يواكب
السعودية بها"القهوة  ويحتفل

 

 واس-دبي
في السعودي الجناح السعودية"مبادرة"دبي2020إكسبو"واكب القهوة عبر"عام

لفعالية السعودية"تنظيمه القهوة حتى"أسبوع تمر وتس وم الي ت انطلق تي ر29ال يناي
ن م الزوار ب الخاصة ل العم ووش واألنشطة الفعاليات من مجموعة متضمنة الجاري٬
ي الت ة الحي العروض عن فضالً دوليين٬ ال الشركاء من عدد وبمشاركة األعمار٬ كافة
ذه ه ة أهمي ى عل زوار ال ف تعري دف به ك وذل اح٬ للجن ة الخارجي احة الس هدها ستش
ي ف الرئيسة العناصر ن م بوصفها السعودية وة القه ة قيم راز إب ي ف ا ودوره المبادرة

المملكة بهوية الوثيق االرتباط ذات السعودية  .الثقافة
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مقهى نّظم المملكة٬ بجناح النخيل حديقة وة"سرد"ففي القه تحضير حول عمل ورشة
ة بطريق المملكة مناطق من منطقة كل تختص حيث مفصل٬ عملي شرح عبر السعودية

ذات القهوة بين المتدرجة مذاقاتها تتدرج فيما خاصة٬ الفاتحة"إعداد مروراً"الحمصة
الشمالية ة المنطق وة قه ا به يز تتم تي ال ة الغامق وة القه ى إل وصوًال طة ى.بالمتوس وإل

ان فنج ى إل وصوالً السعودي ي الخوالن ن الب رة ثم ة رحل عن التفصيلي الشرح جانب
ة البيئ ن م والمستمدة المناطق٬ بحسب الدالل وأشكال أنواع عرض تمّ السعودي٬ القهوة

 .السعودية

ه وتعريف وع٬ متن ي دول ور جمه ذب ج ي ف ة الفعالي ذه ه بر ع السعودي اح الجن ح ونج
خاصة ة فعالي ك ذل وازاة بم اح الجن م نّظ ا كم الثقافية٬ وقيمتها السعودية القهوة بدالالت
عودية٬ الس وة القه وار بج ة الخاص ا قهوته ديم لتق دول دة لع ا خالله ن م ال المج ح فت

ل مث ن الب ة بزراع تشتهر التي الدول ا٬:وخاصة بنام ا٬ كولومبي تراليا٬ أس دوراس٬ هن
ن الب ار ثم أبرز ب التعريف ب ة دول ل ك قامت ث حي ا٬ كيني يرو٬ ب بوليفيا٬ التفيا٬ أثيوبيا٬

ذلك في المستخدمة واألدوات تحضيرها وطرق  .لديها

ادرة مب ول ح مونه مض ي ف ور تمح يرًا قص ًا فيلم اح٬ الجن زوار ابع وة"وت القه ام ع
زاً"2022السعودية رم د تع تي وال يزة٬ المم وتهم بقه السعوديين ة بعالق تحتفي التي

ع المجتم ي ف وة القه ة مكان فيه تتجلى الذي الوقت في الضيافة٬ وحسن الكرم رموز من
من أكثر إلى يصل والذي المختلفة٬ أنواعها عدد في دة13السعودي٬ واح ل لك ا٬ً نوع

السعودية ة الفرق بأداء األول اليوم عروض اختتمت فيما الخاصة٬ ونكهاتها مذاقها منها
بالزوار"والليوة"الخبيتي"لفنون  .ترحبياً

أسبوع السعودية"ويأتي وة ة"القه الثقاف وزارة إلعالن ة مواكب ة احتفالي ادرة ب ة بمثاب
ام ع مية تس ن بـ2022ع عودية"م الس وة القه ام وة"ع للقه ة الثقافي ة بالقيم اء لالحتف

ة طبيع ادرة المب س تعك ث حي يلة٬ أص ة اجتماعي د وتقالي ادات بع ا وارتباطه عودية الس
المناطق ع جمي وفي التاريخ عبر السعودية والهوية السعودية القهوة بين الفريدة العالقة
الضيافة وحسن الكرم بمظاهر يرتبط بامتياز٬ ثقافياً منتجاً باعتبارها وذلك المملكة٬ في

شرائحهم بمختلف السعوديين عن ُعرفت  .التي
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لتاريخ الصحفي 23/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التاسع"مهرجانعنوان السعودي الخوالني الفاخرة..بجازان"البُن القهوة أنواع ألجود تسويقية نافذة

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

التاسع"مهرجان السعودي الخوالني نافذة..بجازان"البُن
الفاخرة القهوة أنواع ألجود  تسويقية

 

مالك بني  واس-الدائر
ك مال ني ب داير ال ة بمحافظ حالًيا ام المق التاسع السعودي ي الخوالن ن الُب ان مهرج د يع
د وأح ٬ ازان ج ة بمنطق اخرة الف وة القه وب لحب ية الرئيس التسويق ذ مناف أهم من واحًدا

الجبلية بالمحافظات للتعريف السياحي الجذب  .عوامل

الجودة"150"ويقدم ذا السعودي ي الخوالن ن الُب ة٬ بالمنطق ي الجبل بالقطاع مزارًعا
المخبرية–العالية للنتائج متواصلة-وفقاً نجاحات حقق الذي ٬ المهرجان خالل-عبر

الماضية الكبيرة-السنوات االقتصادية الجدوى وتعزيز ٬ البُن زراعة في التوسع في ٬
 .لزراعته

24



ة الحكومي اإلدارات ارض ومع ن الب وق س الل خ ن م ه فعاليات ان المهرج ل ويواص
ي الت وة القه ع بي اكن وأم ة المنتج ر واألس تراث لل ومعرض للفنون ومعرض والخاصة
في ممثلة الصحية الجهات تؤدي فيما ٬ األعمال وشباب الشركات من عدد عبر تعرض
ر بالداي ر األحم الهالل ة وهيئ ك مال ني ب فى ومستش ك مال ني بب ة األولي الرعاية مراكز

الكمامات وارتداء التباعد وتطبيق للزّوار٬ الحرارة درجة قياس في  .مهامها

رورًا م ن الب واع أن ود أج ذوق وت وق للتس ن الب ارات مس الل خ ن م زوّار ال ول ويتج
دم يق ا فيم ٬ ن الب لمزارعي خدمات من دم يق ا م ا فيه يُشرح التي الحكومية بالمعارض
فضًال ة٬ اليدوي للحرف وعرًضا والزراعية التراثية اللوحات من عدًدا الفنون معرض

الشعبية التراثية المنتجات للزائر تقدم التي المنتجة األسر مشاركة  .عن

ى حت عصًرا الرابعة الساعة من أيام سبعة مدى على زّواره يستقبل المهرجان أن يذكر
مساًء  .العاشرة
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لتاريخ الصحفي 23/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المالكيعنوان والدي:فيصل عن السعودي الخوالني البن زراعة ينتظرنا..ورثت كبير ومستقبل

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2936العددالكاتب 1تكرار

المالكي عن:فيصل السعودي الخوالني البن زراعة ورثت
ينتظرنا..والدي كبير  ومستقبل

 

 الداير-مكة

ة فني ات لوح ازان٬ ج ة بمنطق ك مال ني ب داير ال ة بمحافظ السعوديون المزارعون رسم
ا٬ له ة التابع والمحافظات ازان ج ة لمنطق ير الكب اريخ الت س تعك ة رائع ة وثقافي ة تراثي
ذي ال التاسع٬ السعودي ي الخوالن ن الب ان مهرج ي ف ة الفّعال مشاركتهم خالل من وذلك
ادرة لمب ة الثقاف وزارة إطالق ع م التزامن ب أتي وي داير٬ ال محافظة ي ف ام األي ذه ه يقام

السعودية" القهوة  ".2022عام
 

ى عل افظوا يح أن ة٬ األزمن ن م د العدي بر وع ة المملك جنوبي في المزارعون واستطاع
الرسمية ات الجه ن م ة كريم عناية تدعمهم الكاملتين٬ والرعاية بالعناية منتجاتهم جودة
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العالقة  .ذات
 

ر الداي ة محافظ ي ف ف الري ة مزرع ك مال المالكي حسن فيصل المزارع يقول هذا وفي
جازان بمنطقة مالك ام"بني االهتم ل ك ت أول تي ال يدة الرش ا قيادتن نشكر شيء كل قبل

ك مال ني ب داير ال ومحافظة ام ع بشكل ة المنطق ي ف عودي الس ي الخوالن ن الب لزراعة
المالي الدعم كل وتقديم المتطورة والمبادرات البرامج استحداث حيث من خاص٬ بشكل
و وه وشتالت٬ مياه وخزانات ري شبكات من للزارعة الالزمة المعدات وتقديم السخي
زات قف وتسجيل د٬ الحم و ابي إيج تحول ق تحقي ي ف الماضية ترة الف خالل أسهم ا م

الجبّارة المشاريع هذه ثمار وجني اإلنتاج حيث من اقتصادياً  ".نوعية
 

ذ من ل يعم ه بأن المالكي السعودي8وأضاف ي الخوالن ن الب ة زراع ي ف نوات د"س فق
نفتخر تي ال ة المهن هذا وعلمنا مزارعاً كان الذي هللا رحمه والدي من المزرعة ورثت

 .بها
 

من د والعدي السعودي الخوالني البن تنتج التي مزرعتنا في أعمل وأنا الحين ذلك ومنذ
ه الفواك واع تقبل"أن بالمس ه تفاؤل ن ع براً مع في"٬ ه نعيش ذي ال ابي اإليج ول التح ع م

ج لمنت المي الع التسويق ى إل ال واالنتق العضوية ة الزراع شهادة على للحصول طريقنا
ة ثقاف ر نش ي ف اهمة للمس نعمل وس هللا٬ إذن ب ثر أك نتقدم س عودي٬ الس ي الخوالن ن الب
ه ب اخر نف ذي ال ير الكب السعودي ا موروثن ن م يتجزأ ال جزءاً يعد الذي منطقتنا وتراث

ومكان زمان كل  ".في
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لتاريخ الصحفي 23/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للمزروعاتعنوان صالحة "فترة في":الحصيني.. البذور تفشل الست"قلما "بذرة

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

للمزروعات صالحة "فترة في":الحصيني.. البذور تفشل الست"قلما  "بذرة
في:قال "رجب7تبدأ من.. وثالثة الشبط آخر من أيام ثالثة

األولى  "العقرب

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

ة لجن عضو س٬ الطق ي ف الباحث إن"تسميات"قال الحصيني٬ دالعزيز عب ة٬ المناخي
ق المواف ن اإلثني وم ي الست٬ بذرة أيام ي7أول ف ي وتنته 1443/7/11٬رجب هـ

توافق أنها إلى عام7٬8٬9٬10٬11٬12مشيراً كل من  .فبراير
 

ى"الحصيني"وأضاف عل ابه حس عبر تر"؛ "توي بط٬": الش ر آخ ن م ام أي ة ثالث ي ه
األولى العقرب من أيام  ".وثالثة

 

"وتابع صالحة: فيها-فترة هللا بارك صيفية٬-إذا أو ت كان شتوية المزروعات لجميع
المالئمة الجوية الظروف بسبب البذور فيها تفشل  ".وقلما
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لتاريخ الصحفي 23/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عبدالعزيزعنوان الملك بمكتبة الفروسية دراسات الخيول..مركز لتراث معرفية قاعدة

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

عبدالعزيز الملك بمكتبة الفروسية دراسات الخيول..مركز لتراث معرفية  قاعدة

النادرة المقتنيات من كبيرة مجموعة على عددها..يشتمل يتجاوز
مادة12  ألف

 

السعودية األنباء  الرياض-)واس(وكالة

ة العربي الخيول ب ن والمعنيي احثين للب ة نوعي ة خدم ة العام دالعزيز عب الملك مكتبة تقدم
واد م وإضافة ًرا٬ مؤخ وُجدِّد ُطوِّر الذي الفروسية دراسات مركز خالل من ودراستها٬

محتوياته ضمن جديدة وثقافية  .علمية
 

ي الت ادرة٬ الن ات المقتني ن م يرة كب ة مجموع ة بالمكتب ية الفروس ات دراس مركز ويضم
ددها ع اوز ات12يتج والمخطوط ات والدراس ب الكت ن بي ا م ة٬ معرفي ادة م ف أل

ا م ل وك ية والفروس ل بالخي الخاصة والمسكوكات التشكيلية واللوحات النادرة والصور
بهما  .يتعلق
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وبمختلف ة العربي ة باللغ ات والدراس ب الكت ن م كبيرة مجموعة على المركز ويحتوي
ل٬ الخي اف وأوص ية٬ والفروس الخيول ب ة عالق ه ل ا م ل ك اول تتن ة٬ العالمي ات اللغ
ل والخي ول٬ الخي ماء أس هر وأش ية٬ والفروس ي٬ العرب تراث ال ي ف ل والخي ابها٬ وأنس
عن فضًال عودية٬ الس ة العربي ة المملك ي ف ول والخي ة٬ العربي رة الجزي في والفروسية

الخيول عن واألجنبية العربية الدراسات من كبيرة  .مجموعة
 

مخطوطة ق وتوثي دراسة ن م ة العام عبدالعزيز الملك مكتبة أنجزته ما المركز ويضم
ة العام دالعزيز عب ك المل ة مكتب حرصت ث حي ة؛ العربي ل الخي أصول عن باشا عباس
دة٬ الفري المخطوطة ذه ه ق تحقي خالل من المعرفية الساحة إلى العمل هذا خروج على
ة٬ العربي ل الخي أصول لمعرفة يديه؛ بين لتكون أصلية نسخة بوصفها للقارئ وإتاحتها

اإلنجليزية اللغة إلى بدقة ترجمتها على اآلن العمل يجري  .كما
 

دين مجل ي ف الدراسة ذه ه بخط:وجاءت ت كُتِب ة المخطوط ن م ة مماثل نسخة دهما أح
ي ف المخطوطة وتقع التذهيب٬ من شيء منه األولى الصفحات في واُستخِدم متقن٬ نسخ

ق.صفحة571 وعل ا راجعه تي ال ة المخطوط دراسة اني الث د المجل ل حم ن حي ي ف
من كل د:عليها محم ن ب دالعزيز عب دكتور وال عسيالن٬ دالرحيم عب بن عبد الدكتور

البدراني موسى بن وفايز  .الفريح٬
 

ة٬ العام دالعزيز عب ك المل ة مكتب أصدرتها تي ال اإلصدارات ن م دًدا ع ز المرك ويضم
في هي"7"وتتمثل ول الخي عن شاملة ل:دراسات والخي رب٬ الع عار أش ي ف ل الخي

ي ف ل الخي اموس وق يلة٬ األص ة رب"العربي الع ان راب٬"لس الع ل بالخي راء والبص
والفروسية والخيل وفروسية٬ العربية٬ الخيل  .وأصول
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لتاريخ الصحفي 23/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيةعنوان للهدوء..السياحة األفضل الخيار

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23753العددالكاتب 1تكرار

الزراعية للهدوء..السياحة األفضل  الخيار

 

يوسف بن ياسر ـ  البالد

تمتاع واالس دوء اله ن ع اً بحث زوار وال ياح للس ياً رئيس اراً خي ة الزراعي السياحة شكلت
والباحة الطائف ا به يزت تم خيارات وهي الفواكه٬ وأشجار المياه جداول بين بالطبيعة

الزراعية منتوجاتها وتنّوع والزوار للسياح الجاذبة أجوائها لطبيعة ٬ وتبوك  .وأبها
 

ى عل المزارعين شجعت التي الزراعية بالسياحة يعرف ما التجارب هذه بين من ويأتي
ة وإتاح اهٍ ومق ات جلس ن م ة المتنوع دمات الخ ديم وتق ا وتطويره زارعهم م ين تحس
كان للس تدامة والمس مية الموس ائف الوظ رت وف ا كم اف٬ القط ارب تج ي ف اركة المش

 .المحليين
 

دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير وأوضح
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ومن ياحة الس واع أن أحدث ن م بر تعت ة الزراعي السياحة أن الغامدي هللا جار بن سعيد
يراً مش ائالت٬ الع يما س وال لزيارتها٬ السياح قبل من واسعاً اهتماماً القت التي األنشطة
المنتجات لتسويق ة ومربح ة رائع رة فك ياحي الس النشاط في المزرعة مشاركة أن إلى
سوق هو األول السوق يعتبر حيث طازجة وهي الثمار جني فعاليات وضمن الزراعية
السوق و ه ث الثال السوق ون يك ا بينم ي٬ المحل السوق و ه اني الث والسوق المزرعة٬

العالمي السوق فهو الرابع السوق أما  .الوطني٬

 

اجتماعية  منافع
ة تنمي ى إل تسعى المملكة إن قال البلوشي حاكم الدكتور واالقتصادي االداري المستشار
ن م اً انطالق واقتصادية٬ ة٬ وبيئي ة٬ وثقافي ة٬ اجتماعي افع من ذات يزة ومم ة قيم سياحية
زارع الم بعض فأصبحت ٬ التقليدية وضيافتها العريق تراثها وأصالة اإلسالمية٬ قيمها
ة التطويري ب الجوان ي ف ا بينه ا فيم يراً كب اً تنافس هد تش تي ال ة٬ المكرم ة مك ة منطق في
ة زراعي ول وحق ة٬ متفاوت ام بأحج ة المحمي وت البي ن م يرة كب ة مجموع غيلية٬ والتش
العام٬ مدار على وفيرة وبكميات المتنوعة الزراعية األصناف عشرات وتنتج مكشوفة٬
ا لزواره زارع الم ذه ه ديم تق يضمن بما والتثقيفي٬ الترفيهي السياحي٬ الجانبين لتحقيق
ئي٬ البي وازن الت ني وتب د٬ جدي الي م راد إي وإضافة ة٬ المنطق في جديدة سياحية كوجهة
ارة بزي ائح للس تسمح تي ال ياحية الس اط األنم أحد وهي واإلنتاج المحاصيل في والتنوع

ة ة(مزرع اة)قائم والحي ي الزراع اط بالنش ة المرتبط طة األنش ن م دد بع تمتاع لالس
استدامتها لضمان دخلها مصادر وتنويع المزارع وتطوير  .الريفية٬
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المبيعات  زيادة
اًال مج ر توف ة الزراعي ياحة الس أن ف الخل د محم تثمر المس ح أوض ل متص ياق س ي ف
دة فري ة تجرب ير توف بر ع ياح للس ة خدم دم تق فيما مبيعاتهم٬ وزيادة مزارعهم الستثمار

الطبيعة أحضان في نوعها زارع.من الم أدرجت ياحية الس ب المكات بعض أن خاصًة
جذب عوامل ا باعتباره ياحيين٬ الس والمرشدين رحالت ال ي منظم داول وج وائم ق ي ف

للمناحل.مهمة ارات زي رامجهم ب في يدرجون السياحية الرحالت منظمي من عدداً أن
الخاصة س المالب دون يرت ذين ال ال واألطف ائالت الع ومنها المجتمعية الشرائح لمختلف
دأون ويب ا٬ كورون ن م ة للوقاي ة االحترازي اإلجراءات ق تطبي وسط النحل٬ مع للتعامل

الريفية السياحة من كجزء والعسل٬ النحل على للتعرف  .رحلتهم
 

المزارع  استثمار
تثمار الس االً مج ر توف ة الزراعي ياحة الس أن زارع الم أصحاب من عدد أكد جهتهم من
ا نوعه ن م دة فري ة تجرب ير توف عبر للسياح خدمة تقدم فيما مبيعاتهم٬ وزيادة مزارعهم
م قوائ ي ف زارع الم أدرجت ياحية الس ب المكات بعض أن خاصًة ة٬ الطبيع أحضان في

مهمة جذب عوامل باعتبارها السياحيين٬ والمرشدين الرحالت منظمي  .وجداول
 

للسياح يمكن كما ٬ العديدة السياحية والباقات الوجهات بين من االختيار السياح وبإمكان
بالسياح العناية مركز مع ى)930(التواصل عل رد لل اعة الس مدار على يعمل والذي

والمالحظات  .االستفسارات
 

واستجمام  تنزه
ياحي الس الجذب مظاهر م أه د أح ة الريفي أو الزراعية السياحة تمثل تبوك منطقة وفي

بنحو دها وح ة المدين تحظى ث حي وك؛ تب ة مدين ي ة%70ف المزروع احة المس ن م
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فيها المياه وفرة إلى نظًرا  .بالمنطقة؛
 

ة المنطق الي أله ة والزراعي ة الريفي ياحة الس ات وجه ى أول ن م وك تب ة مدين ت وكان
أو واالستجمام نزه للت األسبوع؛ ة نهاي الت وعط اإلجازات خالل المجاورة اطق والمن

المختلفة المناسبات  .إلقامة
 

كإحدى تبوك مدينة في الزراعية السياحة الختيار المجال أفسحت المميزة الخاصية تلك
ة المتنوع ياحية الس ة”التجارب التاريخي ات المقوم ن م الكثير ب ة المنطق ر تزخ ث حي

ة قديم وآثار ومزارع وجبل وسهل بحر بين المتنوعة٬ والطبيعية والمناخية والجغرافية
العام مدار على رائعة  .وأجواء

 
ة٬ والفاكه كالورود الزراعي المنتج على تقوم التي المهرجانات من عدًدا تبوك وعرفت
ارات مس تحداث اس ي ف هم أس ا مم ا؛ وغيره بأملج الشبحة قرية في الزرعيّة ومهرجان
ا لم ة؛ والزراعي ة الريفي اطق للمن ياحية الس رحالت ال ادة زي ى إل دف ته ددة متع سياحية
المنطقة في والمواطنين المزارع أصحاب على واجتماعية اقتصادية عوائد من  .تحققه

 

الشبحة  قرية
من ير الكث ع تتمت ل ب وك٬ تب ة مدين ى عل والريفية الزراعية السياحة مقومات تقتصر ال
ة المختلف ا بزراعاته دة ع رى ق اشتهرت كما المقومات٬ بتلك بالمنطقة األخرى األماكن

ة قري تهر تش رى الق ك تل بين من وربما مكان٬ كل من السياح تستقطب بحة“التي ”الش
بمهرجان والمعروف القمح٬ لحصاد السنوي بمهرجانها أملج من”الزرعيّة“في وهو ٬

ة٬ الزراعي نات المحس افة إض ودون ار األمط اه مي ى عل زرع وُي ح٬ القم واع أن ود أج
العالية بجودته وتقع.ويتميز المملكة٬ في المزارع أقدم من بالشبحة القمح مزارع وتعد

ارتفاعها يتجاوز التي الشبحة مرتفعات  .م1500في
 

المصطافين  جذب
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ط ترتب ث حي ير٬ عس ة لمنطق الزوار جذب مظاهر أهم أحد الزراعية السياحة تمثل كما
ي ف خاصًة ة الريفي اة الحي مظاهر أجمل من تعد التي الزراعية المدرجات بزيارة عادةً

نابل س درجات الم ذه ه ن وتحتض يف٬ الص ات ر“أوق عير“و”الُب دخن“و”الش ”ال
البيضاء”و الجبلية”الذرة المرتفعات بها تشتهر التي المحاصيل من  .وغيرها

 
ي الت يرة الكب زارع الم برز ت ا٬ بجماله األنظار تختطف التي المدرجات هذه جانب وإلى
والجذب ذائي الغ ن األم د رواف م أه د كأح ة الحديث الزراعي اج اإلنت ائل وس ا فيه تتوفر

ل مث ه الفواك ن م ر الغزي ا فإنتاجه ياحي٬ س:الس والفرك ب والعن ان والرم مش المش
ذه ه ى عل ير الكب ال اإلقب ظل ي ف ردة٬ متف ياحية س ة قيم ا له أضاف والبرتقال٬ والتفاح

 .المنتجات

 

الصفري  مهرجان
بمهرجان كذلك بيشة محافظة من”الصفري“واشتهرت الزوار يستقطب الذي للتمور٬

ن م ثر أك نوياً س ويعرض ة٬ العربي ج الخلي ودول ة المملك ل60مناطق تمث طن ف أل
اإلنتاج%90حوالي”الصفري“تمور  .من
 

ة منطق ي ف ة العطري ات والنبات الورد زراعة أصبحت التجربة٬ حداثة من الرغم وعلى
ضمن تصنف ة المنطق ي ف زارع م وجود ظل ي ف ا٬ مهم ياحي س جذب عامل عسير

مثل المملكة في احة:األكبر مس ى عل ا أبه ة مدين مال ش ة الواقع ورد ال ة 250مزرع
من ثر أك فيها تُزرع حيث مربع٬ متر ذه40ألف ه تقبل وتس نة٬ الس ي ف وردة ون ملي

ن م د العدي ج تُنت ا كم ة٬ الطبيعي اظر والمن ورد ال اق عش ن م ياح والس زوار ال المزرعة
ل مث ور الورد:العط ب ة المتعلق ات المنتج ض وبع ورد ال ن وده ر وعط ورد ال اء م
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ي حوال ج ينت ورد ال الستخالص تقطير ل معم المزرعة م تض ا كم ات٬ 120كالكريم
سنويا عبوة  .ألف

 
ياحة الس ناعة ص ر لتطوي ياحة الس وزارة ادرات مب دى إح ي ه ة الزراعي ياحة والس
ي ف ة والزراعي ة الريفي اطق للمن ياحية الس رحالت ال ادة وزي ا٬ به ة المرتبط ة الوطني

 .المملكة
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لتاريخ الصحفي 23/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السودة..بالفيديوعنوان في عائلة نزهة تعكر البابون قرود

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

السودة..بالفيديو في عائلة نزهة تعكر البابون  قرود

 
 

 ):صدى(عسير

تمتاع واالس نزه للت خرجت ة عائل ات تحرك ن م الحد ي ف ابون الب رود ق من عدد تسبب
القرود بسبب بالمنطقة حدوثه تكرر مشهد في السودة٬ في  .بنزهة

ع تتمت التي الخالبة الطبيعية باألجواء لالستمتاع أفرادها وخرج سيارتها العائلة وأوقفت
دًدا مج للعودة أسرته لتوجه األسرة رب دفع ما عليهم٬ انقضت القرود أن إال السودة بها

قناة كاميرا رصدته لما وفقا وذلك السيارة٬  .”اإلخبارية“إلى
أن د أك ان٬ قرب د محم ة٬ الفطري اة الحي لتنمية الوطني للمركز التنفيذي الرئيس أن يذكر

كلة مش حل لـ خاص برنامج لديه ابون“المركز الب رود عن”ق التوقف ب ع الجمي ا داعي ٬
القرود  .إطعام

 

الفيديو  شاهد

https://twitter.com/i/status/1486039444604002317 
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لتاريخ الصحفي 23/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للحيواناتعنوان الفائضة األطعمة لتقديم إرشادات

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7789العددالكاتب 1تكرار

للحيوانات الفائضة األطعمة لتقديم  إرشادات

 

الغزال:الدمام  عدنان

ام إطع دف به روبات٬ والمش ة األطعم ا بقاي ع وض ن م ديات والبل ات األمان ذر تح ا فيم
ة بيئ ير توف ي ف اهمته لمس ة لألنظم مخالفا سلوكا واعتبرته الضالة٬ والحيوانات الطيور
الحضري٬ هد المش ويه وتش وارض٬ والق والبعوض كالذباب األمراض لنواقل حاضنة٬
الكالب ك الضالة الحيوانات أعداد وتزايد العامة٬ الصحة آفات وتكاثر نمو بؤر وانتشار

نحو وآخرون٬ سلطان الحسن الدكتور البيطري وضع م8والقطط٬ تقدي ي ف ادات إرش
وهي صحيحة٬ بطرق للحيوانات المنازل من الفائضة  :األطعمة

 
تسبب01 د ق ا ألنه ادة٬ ح أطراف ى عل وي تحت تي ال ام٬ العظ ن م التخلص ضرورة
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الهضمي الجهاز أجزاء من جزء أي في انسدادا تسبب أو  .جروحاً
 
ي02 الت ات٬ الميكروب ادة وزي و نم ي ف يساعد ألنه طويلة٬ فترة بالطعام االحتفاظ عدم

للحيوانات أضراراً  .تسبب
 
ة03٬ متعفن ير غ ن تك م ل وإن تى ح ات٬ للحيوان ديمها تق دم ع ي ينبغ ة األطعم ض بع

واألفوكادو والشوكوالتة والثوم  .كالبصل
 
أو05 ة والرطوب ل للبل ه تَعرُّض الن ق٬ الطل واء واله مس للش اً معرض بز الخ ظ حف

الفطريات نمو في يساعد أكياس داخل  .وضعه
 
من06 تعتبر الحيوانات٬ أجسام من والحبال واألكياس البالستيكية٬ األدوات استخراج

م جس أي ة إزال ن م د التأك يجب ذا ل البيطريين٬ على تمر التي الشائعة٬ الطبية الحاالت
للحيوان األذى يسبب  .قد

 
ه07 من االستفادة يمكن عضوي٬ سماد إلى وتحويله الطعام فائض لتدوير مكائن هناك

هذا من االستفادة يمكن للحيوانات الفاسد الطعام تقديم من فبدالً الزراعة٬  .في
 
راوات08 الخض ن م ائض الف ديم تق د عن ذائي الغ مم بالتس ور الطي اب تص ال تى ح

منها الفاسد الجزء إزالة ينبغي لها٬  .والفواكه
 
ان04 المك ة نظاف ى عل رص والح ات٬ النفاي ب مك ن ع داً بعي ائض الف ام الطع ع وض

البيئي التلوث في ذلك يتسبب ال حتى  .باستمرار٬
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الخبر تفاصيل

الخبر األصيلةعنوان العربية للخيل عبدالعزيز الملك مركز

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17757العددالكاتب 1تكرار

الجمال«علىالتاريخ  »صهوات
األصيلة العربية للخيل عبدالعزيز الملك  مركز

 

يد-إعداد عبدالرش األصيلة-المصدرعال العربية للخيل عبدالعزيز الملك -مركز
والزراعة والمياه البيئة  وزارة

 

عربية الـ رة الجزي به ش أن د يؤك ا م تاريخية والـ قديمة الـ ات المخطوط ع جمي ي ف ورد
اء أنح ى إلـ ت انتقلـ ا ومنه ة٬ األصيلـ عربية الـ ل الخي وطن م ي هـ شام الـ الد ب ة ومنطق

 .الـعالـم
 

المملكة٬ في العربية بالخيل الكبير االهتمام التاريخ يويسجل ف عوامل عدة من انطالقا
دمتها سعود:مق آل دالرحمن عب ن ب دالعزيز عب المؤسس ك المل هللا-أن و-رحمه ه

خ التاري ي ف ة العربي ل الخي هوات ص ى عل ا وجمعه الدًا ب د وح ارس وف د موح ر آخ
ذي ال األصيلة٬ ة العربي للخيل عبدالعزيز الملك مركز على اسمه أطلق ولذلك الحديث٬
سالالت من األصيلة العربية الخيل من ومجموعة المؤسس خيل من البقية على يحتوي

 .أخرى
 

الخيل  عدد

297 
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المسجلة  الخيل

28.360 
 

المسجلون  المالك

8200 
 

ز المرك ام لمه تمثي ة المملك ي ف ة العربي ل الخي جيل بتس ة المختص مية الرس ة الجه
توردة المس ل والخي د الموالي ة متابع اص االختص ذات ة الدولي ات المنظم ي ف ة المملك
ة إقام ة بالدول الخاصة ة العربي ل الخي ة رعاي اج واإلنت ة التربي لتطوير المملكة بمناطق
هادات ش إصدار ن للمهتمي ة الفني واآلراء المشورة ديم تق ة العربي الخيل جمال عروض
على والمحافظة اإلنتاج خطط وضع العربية للخيل السفر وجوازات واألنساب التسجيل
رياضية الـ واألنشطة وطنية الـ ات المهرجان ي ف اركة المش ادرة الن اب واألنس السالالت
المركز إشراف تحت بالمملكة العربية الخيل جمال مسابقات إقامة بالفروسية  الخاصة

 

 :الموقع
ي بحوال ي الغرب وب الجن ة جه من الرياض من قريبة زراعية منطقة وهي 35ديراب

 كم
 

 :المساحة
مربع متر بلاألهدافمليون الس وضع العربية الخيل نسب على للحفاظ الالزم التوثيق

ة بأنظم ة العربي ل للخي األنشطة إقامة األصيلة العربية للخيل الصحيحة الرعاية وطرق
للمالك واإلرشاد التوعية تقديم في المشاركة دولية  وقوانين
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الخبر تفاصيل

الخبر األحساءعنوان تمور الزوار..مهرجان تجذب مبتكرة ومنتجات يدوية حرف

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17757العددالكاتب 1تكرار

األحساء تمور الزوار..مهرجان تجذب مبتكرة ومنتجات يدوية  حرف
المملكة وخارج داخل من لألسر هامة وجهة جعلته متنوعة  إبداعات

 

العويس  األحساء–محمد
المصنعة اء األحس ور تم تسويق ان مهرج ى«يشهد أحل ر التم ا ذي»2022وي وال ٬

رقية الش ة المنطق ر تطوي ة هيئ ع م تراتيجية إس راكة بش اء٬ األحس محافظة أمانة تنظمه
ور التم ار تج ن م ير كب ار استبش ط وس زوار ال ن م يرا كب اال إقب اء٬ األحس ة وغرف
إلى تضاف جديدة تحويلية منتجات تقديم مع خاصة العام هذا بنسخة المصانع وأصحاب

المصاحبة واألدبية الثقافية الفعاليات إلى إضافة السابقة٬  .المنتجات

الخطيب محمد ور«وأكد تم اجر ا»ت يومن تى وح ه انطالقت ة بداي ذ ومن ان٬ المهرج أن
الزوار من كبيرا حضورا يشهد ا.هذا٬ عم ا مختلف بر ويعت كبيرة نقلة يشهد أنه أكد كما

ة٬ التحويلي ور التم من جديدة منتجات لتقديم المصانع أصحاب من إبداعات لوجود سبقه
أو اء األحس ل داخ ن م واء س ور للحض الي األه ن م ير الكب غف الش ك ذل ى إل اف يض
ن بي ا م افس للتن افزا ح يعطي المهرجان أن كما الخليج٬ دول أبناء من حتى أو خارجها
ر ويعتب السلع رويج وت ار األفك عرض الل خ ن م المنتجة ر واألس والمصانع ار التج
ات الفعالي بوجود اء األحس ة أمان دتها أع تي ال الكبيرة االهتمامات خالل من جذب عامل
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له  .المصاحبة

كبير  صدى
الهبدان علي تمور«وقال ام:»تاجر الع ذا ه ان المهرج هده يش ا بم يرا كث عداء س نحن

من أكثر قبل األولى نسخته في انطلق منتجات6الذي لتقديم البداية نقطة ليمثل سنوات
يرا٬ كب صدى تمثل أصبحت والتي المتقدمة النسخة هذه إلى وصلنا حتى تحويلية تمور
ي ف التمور تجار قدمها جديد هو ما بكل والجودة التنوع عن يبحث من لكل هاما وملتقى
ة وجاذب دة جدي بمنتجات والخروج ارات واالبتك الطرق ن م ديهم ل ا م بأفضل األحساء

مبكرا المبيعات انتعاش في  .ساهمت

التمر  نواة
فكرة بطرح الزوار انتباه التمور٬ بمعرض المشاركة األركان أحد التمر«ولفت »نواة

الزيت استخالص م يت م ث ن وم ة ناعم لتصبح ا طحنه ثم خشنة لتكون جرشها يتم التي
والبشرة والشعر بالجسم العناية منتجات من عدد عنه لينتج بها٬ ى.الخاص إل باإلضافة

روش مج وى ن ى عل وي تحت ي وه اء٬ الكهرب أو اء للم ة الحاج دون ة الحديث ادة الكم
البرودة أو بالحرارة يتأثر ال عالية جودة ذات قطن قماش داخل توضع الالفندر وزهرة
عه وض ق طري ن ع أو ات التعليم ب حس الميكروويف ب خين التس ق طري ن ع تخدم يس

والمفاصل العضالت أللم كثيرا مفيدة وهي  .بالثالجة

تعريفية  زيارة
زار ر٬ آخ ب جان ن م30م المهت راف إش ت تح ان٬ المهرج اء٬ األحس ن م ا فالح

ائية األحس والمنتجات المعروضة التمور على التعرف بهدف الجبران٬ جعفر بالزراعة
ا٬ بزراعته اموا ق تي ال ور التم لت وص ن أي ى إل ة معرف ذلك وك ة٬ العالي ودة الج ذات
م وتوجيهاته ائحهم نص ى إل تمتاع واالس ين والمختص ور التم ار تج ى عل رف والتع

ر للتم األول ج المنت و ه الح الف كون العمل عادتهم.لمواصلة س عن اركون المش بر وع
التحويلية التمور صناعة في وملحوظ كبير تطور من شاهدوه بما  .الكبيرة

يدوية  حرف
ر العم من البالغ خضر بو محمد حبيب الحرفي يتواجد المبدعة األحساء قلعة 55وفي

والمحب العاشق ائي األحس ي للحرف مشرقة لوحة ل ليمث رة واإلب بالخيط ممسكا عاما٬
البشوت ة بخياط عرف ذي وال امخة ش زال ت وال ت كان تي ال ة اليدوي ه لـ.لحرفت ال وق

أثرت:»اليوم« ت د وق نوات٬ س الخمس ر عم ي ف ا وأن للبشوت الخياطة حرفة تعلمت
ل وك النعاثل حارة أشاهد أني إلى إضافة الخياطة٬ في مختصة كانت التي بعائلتي كثيرا
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دا واح نفسي فوجدت الخياطة ي ف ون يعمل جميعهم النسائية أو الرجالية سواء مجالسها
ائي٬ وألبن ي ل رزق مصدر بر تعت تي وال البشوت بخياطة وم أق هذا يومنا وحتى منهم٬
ي ف واألشهر األفضل بر يعت ذي ال دوي الي ل العم ادة وإج ة والدق ارة المه تتطلب والتي

 .األحساء

األحسائي  البشت
خضر بو م:وأضاف رغ بات المناس ي ف خصوصا اللبس ذا به م يهت من هناك يزال ال

ا منه ة مهم أدوات ى عل د تعتم ة اليدوي البشوت خياطة أن ا كم ة٬ األجنبي ة العمال ثرة ك
زري وال دي الهن زري وال زري ال ط وخي القطن وخيط واألصفر األحمر والخيط اإلبرة
ر المت تخدام اس ى إل افة باإلض ص والمق اين البط اش وقم مع الش تخدام واس ي الفرنس

يز مم ج بمنت روج للخ ة والكواي ة والمطرق ا.والخشب خياطة:متابع ة حرف هللا بعون
ذه ه ل لمث خاصة بالشراء ا عليه ال واإلقب تشجيعها إلى تحتاج وهي ستستمر٬ البشوت

األحسائي البشت كثيرا تميز والتي اليدوية  .األعمال

األعمال  حاضنة
اء٬ األحس ال أعم حاضنة دور على التجارية٬ األحساء غرفة ركن في الزوار ويتعرف
مستوى ى وعل ناعية الص ة التجاري الغرف توى مس ى عل ة مرخص حاضنة أول وهي
ة المؤهل والجمعيات والمؤسسات الجهات كافة مستوى على الثامنة كذلك وهي المملكة٬
آت للمنش ة العام ة الهيئ ل قب من األعمال حاضنة نشاط لمزاولة ترخيص على للحصول

والمتوسطة وهي.»منشآت«الصغيرة اء األحس ة غرف ن م ة مقدم دعم منصة وتعتبر
ن م ل يجع ر ومبتك ادي ري ال أعم ع مجتم اء لبن ة المنطق دم تخ تي ال ة الدائم ا مبادرته

به يحتذى مثاليا ونموذجا المملكة في األعمال لريادة مركزا  .األحساء

شعرية  أمسية
ية أمس ع م الزوار من والمتنوع الكبير الحضور تفاعل ثانية٬ جهة وة«من قه ة »جلس

الصحيح م جاس اعر الش ا فيه ارك ش تي ال اء األحس ة أمان ة قلع مسرح على أقيمت التي
قصائد دة ع دما وق ان٬ للمهرج المصاحبة ات الفعالي ضمن خضير و ب عبدهللا والشاعر

والتمور والنخيل باألحساء  .تتغنى
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الخبر تفاصيل

الخبر الجافة"البيئة"عنوان المناطق في والسيول األمطار مياه حصاد تقنيات عمل ورشة لحضور المختصين تدعو

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

حصاد"البيئة" تقنيات عمل ورشة لحضور المختصين تدعو
الجافة المناطق في والسيول األمطار  مياه

 
 

 

 واس-الرياض
وان بعن ل عم ورشة القادم٬ الخميس ٬ والزراعة والمياه البيئة وزارة اه"تقيم مي حصاد

ة الجاف وشبه الجافة المناطق في السطحي والجريان يشارك"األمطار وزارة٬ ال ر بمق ٬
المجال هذا في والمهتمين المختصين المتحدثين من نخبة  .فيها

 
ان والجري األمطار لمياه المتكاملة اإلدارة تشمل المحاور٬ من عدد على الورشة وتركز
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طحي يول(الس ل)الس وأفض يول٬ والس ار األمط اه مي اد حص ي ف ة الحديث ات والتقني ٬
المجال هذا في والعالمية واإلقليمية المحلية  .الممارسات

 
فهي ة٬ الورش ذه ه ألهمية والمشاركة٬ للحضور والمهتمين المختصين الوزارة ودعت
واحد٬ سقف تحت اد األبع دد متع ر مثم لحوار ائي الم بالقطاع المهتمة األطراف تجمع

والممارسات التحديات ومناقشة والمعلومات التجارب  .وتبادل
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الخبر تفاصيل

الخبر تدعوعنوان الزراعية والمياه البيئة التعاقد35وزارة مسوغات الستكمال متقدمًا

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

تدعو الزراعية والمياه البيئة الستكمال35وزارة متقدًما
التعاقد  مسوغات

 
 

المالكي  ):صدى(فاطمة

ت ةدع والزراع اه والمي ة البيئ ة)35(وزارة العام اإلدارة ائف وظ ى عل دمًا متق
اريخ بت ا عنه ن المعل ة الحيواني ثروة ال دمات تكمال1443/03/15لخ الس ٬ هـ

األربعاء يوم من اعتباراً التعاقد الموافق1443/06/23مسوغات 2022/01هـ
 .م26/

على االطالع خالل من االستعالم الوزارةويتم  .رابط
م رق اتف اله بر ع ل التواص ن يمك ارات ولالستفس يل التفاص ن م د مزي ة (ولمعرف

اإللكتروني)1483(تحويلة)0112038888 البريد عبر التواصل أو ٬: 
HRE@MEWA.GOV.SA 
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الخبر تفاصيل

الخبر لالستثمار:»البيئة«عنوان العقارية األصول من مجموعة بطرح بدأنا

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد10334العددالكاتب 1تكرار

لالستثمار:»البيئة« العقارية األصول من مجموعة بطرح  بدأنا

 
 

 
 

الرياض من الروقي  عبدهللا

ة العقاري األصول من مجموعة بطرح بدأت أنها والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة أعلنت
م رق وزراء ال س مجل رار ق ع م يا تماش ك وذل لالستثمار٬ عليها تشرف ن656التي م

البلدية بالعقارات التصرف  .الئحة
 

وان بعن ل عم ورشة خالل وزارة ال ي ف تثمار االس إدارة دير م دالكريم العب واف ن وقال
للمشاتل" االستثمارية طرحت"الفرص الالئحة ذ لتنفي ة التحتي ة البني استكمال بعد إنه ٬

ع المراف ا منه تثمار٬ لالس ا عليه تشرف تي ال ة العقاري األصول ن م مجموعة الوزارة
والمشاتل الحيوانية الثروة في واالستثمار الزراعية والفرص والمتنزهات٬  .البحرية

 
السعودية ادرة مب ع م ا ارتباطه ى إل نظرا م٬ مه اتل المش ي ف تثمار االس أن ى إل ار وأش

سلمان بن محمد األمير العهد ولي أطلقها التي  .الخضراء
 

إلى تصل لمدة الفرص من مجموعة طرح صالحية الوزارة تمنح الالئحة أن وأضاف٬
اء25٬ واإلنش يز للتجه ار اإليج ع دف ن م معينة لفترة المستثمرين وإعفاء وأكثر٬ عاما

رص ف ن م تفادة االس ن م ة ممكن أصبحت الالئحة أن ار باعتب تفاؤال هناك أن إلى الفتا
ام القي ن م المستثمرين وتمكين عليها تشرف التي بالمواقع لالرتقاء االستثمارية الوزارة

الوزارة مستهدفات مع تتماشى استثمارية  .بأنشطة
 

ي ف المسؤول اء المهن علي أوضح بالمشاتل٬ الخاصة االستثمارية بالفرص يتعلق وفيما
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اع القط ى عل تثمار لالس رص ف ع أرب ت طرح وزارة ال أن تثمار٬ واالس ة العام اإلدارة
ي الزلف محافظة ي ف األولى االستثمارية الفرصة جاءت إذ الرياض٬ منطقة في الخاص

مساحة سماح23على وبفترة أعوام عشرة إلى يصل استثماري وبعقد مربع متر ألف
للمستثمرين تسهيال واإلنشاء للتجهيز أشهر عشرة لمدة األجر مدفوعة  .غير

 
احة مس ى عل ة المجمع ة محافظ ي ف ة الثاني تثمارية االس الفرصة جاءت ألف58فيما

األجر ة مدفوع ير غ سماح ترة وبف وام أع عشرة إلى يصل استثماري وبعقد مربع متر
واإلنشاء للتجهيز أشهر عشرة  .لمدة

 
احة مس على الغاط محافظة في الثالثة االستثمارية الفرصة جاءت حين ألف168في

ى عل ة المزاحمي ة محافظ ي ف يرة األخ االستثمارية الفرصة جاءت حين في مربع٬ متر
السابقة478مساحة االستثمارية للفرصة مماثلة عقد وبمدة مربع متر  .ألف
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الخبر تفاصيل

الخبر أبوعريشعنوان في التين ألشجار الزراعية العمليات عن عمل ورشة

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3886العددالكاتب 1تكرار

أبوعريش في التين ألشجار الزراعية العمليات عن عمل  ورشة

 
 
 

 واس-أبوعريش
٬ وم الي أبوعريش بمكتب ممثًال جازان بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع نظم

بعنوان عمل التين"ورشة ألشجار الزراعية  ".العمليات

 
ن٬ التي اج بإنت ة المتخصص زارع الم دى إح ي ف ذت نف تي ال ة الورش اور مح وتضمنت
ة الزراع رق وط ات النب يب تص تي ال راض واألم ة األوبئ ة ومكافح ميد التس ات عملي

الحصاد وعمليات  .المثلى
 

الوزارة أطلقتها التي الزراعية اإلرشادية القافلة فعاليات ضمن العمل ورشة تنفيذ وجاء
رفع بهدف ٬وذلك مالك بني الدائر بمحافظة التاسع الخوالني البن مهرجان مع بالتزامن
ادة لزي ة الزراعي ات الممارس أفضل ق وتطبي زارعين للم ارات والمه ة المعرف توى مس
القطاع ي ف ة الحديث ات بالتقني ريفهم وتع زارعين٬ للم المعيشي توى المس ع ورف اج اإلنت
ي ف لبية الس زارعين الم ات ممارس ير وتغي ادية٬ اإلرش برامج ال الل خ ن م ي٬ الزراع
ة لمكافح والصحيحة ة الالزم ارات المه ابهم وإكس ة٬ الزراعي ات اآلف ة ومكافح الوقاية

الزراعية  .اآلفات
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الخبر تفاصيل

الخبر بأضمعنوان غزوان وغابات مراعي في حريق على السيطرة

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

بأضم غزوان وغابات مراعي في حريق على  السيطرة

 

الدهاس● المكرمة(عبدهللا  @okaz-online)مكة

أن الزهراني٬ يحيى أضم بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب مدير وأوضح
ي الميدان المسح ات عملي وأن ات٬ والغاب المراعي في حريقاً باشرت المدني الدفاع فرق
األشجار ن م ى تبق ا م لحماية مستمرة الحرائق تلك عن الناتجة واآلثار الغابات لمراقبة

هللا قدر ال أخرى٬ مرة لالشتعال النيران عودة عدم من  .والتأكد
 

اتي٬ النب اء الغط خصوصا ئي٬ البي وع التن ى عل المحافظة ة أهمي ى إل الزهراني وأشار
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ي مراقب رق ف تجوب حيث البيئية٬ المنظومة بتلك اإلخالل في يتسّبب ما لكل والتصّدي
ات المخالف لرصد يومي بشكل ة الوطني ات والمتنزه ات الغاب معظم والمراعي الغابات
ص للتخل نزهين٬ والمت ية الماش ومربي المزارعين داعياً البيئية٬ االستدامة مبدأ وتحقيق
ي ف واء للش المخصصة ات الحاوي تخدام واس الصحيحة بالطرق الزراعية المخلفات من
للبيئة المدمرة الغابات حرائق لتالفي االنتهاء بعد النار إطفاء من والتأكد التنزه٬  .أثناء
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الخبر تفاصيل

الخبر التدخل..شاهدعنوان يناشدون وآباء بالطائف مدرسة أمام تطفح الصرف مياه

الخبر الخبراألربعاء-26/01/2022-23/06/1443تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

التدخل..شاهد يناشدون وآباء بالطائف مدرسة أمام تطفح الصرف  مياه

الكريهة الروائح انتشار في وتسبّبت والمعلمين الطالب دخول  أعاقت

 

الدعجاني  الرياض-سعود

بمحافظة ة االبتدائي ى األعل م القي ة مدرس ري وزائ الطالب ور أم اء أولي ن م دد ع عبّر
ة الكريه روائح ال ار وانتش الصحي الصرف مياه محاصرة من تضررهم عن الطائف٬

حلول وجود دون للمدرسة المجاور بالشارع الصحي الصرف مياه طفح  .إثر
 

م القي ة مدرس ام أم الصحي الصرف مياه طفح من تذمّرهم اآلباء من كثير أبدى وقد هذا
ن والمعلمي الب الط ول دخ ت أعاق ث حي ا؛ معالجته دون ترة ف ذ من ة االبتدائي ى األعل

الكريهة الروائح انتشار في وتسّببت للمدرسة٬  .والزّوار
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