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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

سمو نائب أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

سمو نائب أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة
والمياه والزراعة بالمنطقة

الرياض - واس
استقبل صاحب السمو الملكي األمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في
مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس خالد سويلم

الصنعاء.

واستمع سموه إلى شرح عن البرامج واألنشطة والخدمات التي يقدمها فرع الوزارة بالمنطقة
باإلضافة إلى البرامج والخطط المستقبلية.
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2423423
https://almnatiq.net/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-2/
https://www.alriyadh.com/1996076
https://ksa-wats.com/571514
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

سمو أمير منطقة نجران يفتتح مهرجان العسل األولعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

12تكرار الرصدالعددالكاتب

سمو أمير منطقة نجران يفتتح مهرجان العسل األول

نجران - واس
افتتح صاحب السمو األمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، مهرجان العسل
األول، الذي ينظمه مركز بئر عسكر بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران، وذلك بمركز

األمير مشعل للمؤتمرات والفعاليات، ويستمر ثالثة أيام.

وتجول سموه داخل معرض مهرجان العسل، وشاهد معروضاته، مستمعًا إلى شرح عن المعرض الذي
يتضمن مشاركة عدد من النحالين بمنطقة نجران، يعرضون أنواع العسل الذي تشتهر المنطقة
بإنتاجه، مثل السدر والسمرة والشوكة والطلح، إلى جانب أركان الجهات الحكومية والمؤسسات

والشركات والجمعيات المشاركة.

وفي ختام الجولة كّرم سمو أمير منطقة نجران الداعمين والرعاة والجهات المشاركة في المهرجان.
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2423374
https://almnatiq.net/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/
https://sahmnews.com.sa/?p=209881
https://www.aleqtsad.org/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84/
https://www.alriyadh.com/1996070
https://mn2ol.com/ksa/1449596/
https://ween.sa/n/131671
https://www.al-jazirah.com/2023/20230206/ec1.htm
https://www.wtniaat.com/new/s/43416
https://www.noonews.com/?p=362306
https://sadaaalarab.com/%d8%b3%d9%85%d9%88-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d9%86%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%ad-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3/
https://alraynews.net/6619247.htm
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

فرع وزارة البيئة بمحافظة القطيف تختتم فعاليات "بيدي أزرع"عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

10تكرار الرصدالعددالكاتب

فرع وزارة البيئة بمحافظة القطيف تختتم فعاليات "بيدي أزرع"

الدمام - واس
اختتم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية
الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وبلدية محافظة القطيف، أمس، فعالية "بيدي أزرع" التي أقيمت

على مدى ثالثة أيام بحديقة الناصرة في محافظة القطيف .

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطيف محمد بن يعقوب األصمخ أن هذه
الفعالية تأتي في سياق البرامج واألنشطة التي ُينّظمها الفرع على مدار العام، والتي من بينها إبراز
وتشجيع ودعم األسر المنتجة وأصحاب الحرف المرتبطة بالصناعات الزراعية المحلية، وأصحاب

التجارب الناجحة في زراعة األسطح باستخدام أحدث الوسائل، وغيرها من األنشطة المرتبطة بذلك.
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2423496
https://www.news.net.sa/449199971/
https://dora.sa/197325
https://www.sobranews.com/sobra/206133
https://alwajiha.org/?p=133899
https://alkhaleej365.co/saudi-arabia-news/11895136/
https://alraynews.net/6619220.htm
https://shafaq-e.sa/167715.html
https://samhnews.com/wordpress/2023/02/05/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88/
https://sharqiya-voice.com/%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d9%88/


وشهدت الفعالية مشاركة عشرات األركان ألصحاب التجارب الناجحة في زراعة األسطح، والمزارعين،
واألسر الريفية المهتمة بالمنتجات الزراعية المحلية وتدويرها، إلى جانب أركان توعوية وتثقيفية

للهالل األحمر السعودي، وشبكة القطيف الصحية، وجمعية التنمية األهلية بالقطيف.
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

اختتام فعاليات كرنفال الزهور في محافظة األحساءعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

6تكرار الرصدالعددالكاتب

 اختتام فعاليات كرنفال الزهور في محافظة األحساء

األحساء - واس
اختتمت أمس، فعاليات كرنفال الزهور في نسخته الرابعة، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه
والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثًال بمكتب الوزارة بمحافظة األحساء بالشراكة مع مدينة جواثا

السياحية.

وتهدف الفعاليات إلى تعريف وتوعية الزوار بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي واالستدامة
البيئية بزراعة الزهور والورود والعناية بها، باإلضافة إلى دعم الحركة السياحية الزراعية والبيئية.

وشهدت الفعاليات مشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة ونحالين مرخصين من
قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة ومشاتل خاصة ببيع الشتالت، حيث تفاعل عدد كبير من الزوار من

مختلف الجنسيات.

واستمتع أكثر من 230 ألف زائر بفعاليات الكرنفال التي تضمنت حديقة الطيور، ومسرح تفاعلي
للعوائل، وعروض أوبريت، ومحاضرات وورش عمل إرشادية تتعلق بالنحالين والحدائق المنزلية
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2423362
https://dora.sa/197266
https://almnatiq.net/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8/
https://www.al-madina.com/article/825985
https://ween.sa/n/131657


وكيفية العناية بها، مع تنفيذ عدد من المسابقات من ضمنها مسابقة "مواهب جواثا"، إلى جانب
صورة رسمت بالزهور لصاحُب السموِّ الملكي األمير سعود بن طالل بن بدر محافظ األحساء، حيث
ُشكلت الصورة أكثر من 600 ألف زهرة، إضافًة إلى إجمالي الشتالت الموزعة في ضواحي مدينة

جواثا السياحية التي تجاوزت المليون زهرة.

وأكد مدير عام مكتب وزارة البيئة باألحساء المهندس إبراهيم الخليل، أهمية هذه الفعاليات، وجهود
الفرق التطوعية والمنظمين، مقدمًا شكره لمحافظ األحساء على رعايته وتدشينه الكرنفال ولجميع

الجهات المشاركة.
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

أكثر من 50 ألف زائر لمهرجان جازان العسل الثامنعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

 أكثر من 50 ألف زائر لمهرجان جازان العسل الثامن

العيدابي - واس
اختتمت الليلة الماضية فعاليات مهرجان جازان العسل 2023 في نسخته الثامنة, الذي نظمه فرع

وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، في محافظة العيدابي.

وأوضح مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف أن عدد
زوار المهرجان بلغ أكثر من 50 ألف زائر من أهالي وزوار المنطقة والمهتمين، وسط مشاركة واسعة
من النحالين في المنطقة  والمناطق المجاورة، بهدف تسويق العسل، إلى جانب تنشيط الحركة
 االقتصادية والسياحية في المنطقة، فضًال عن التعريف بإمكانيات المنطقة، وما تمتاز  به من ثروات

طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصًدا  لمربي النحل ومنتجي العسل .

وبين أن المهرجان تضمن عرضًا ألنواٍع مختلفة من العسل، التي تنتجها مناحل العسل بمختلف
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2423452
https://www.alyaum.com/articles/6450816/
https://www.alweeam.com.sa/910673/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-2-%D9%85/
https://ajel.sa/amp/story/local/pth9zg113w
https://www.alweeam.com.sa/910673/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-2-%D9%85/


محافظات منطقة جازان، إلى جانب معرض األسر المنتجة، ومعرض الدوائر الحكومية، ومعرض التراث
والفنون، إضافة إلى فرقة عروض النار ، والمسابقات والسحوبات المقدمة من إدارة المهرجان،
ومسرحًا للطفل وعدد من الفعاليات الخاصة باألسرة والطفل، واألركان الخاصة باألسر المنتجة

المخصصة لعرض بعض المنتجات المحلية التي تشتهر بها المنطقة.
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

على شرف سعادة محافظ العيدابي .. حفل ختام مهرجان عسل جازان الثامن بمحافظة العيدابيعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

7تكرار الرصدالعددالكاتب

على شرف سعادة محافظ العيدابي .. حفل ختام مهرجان عسل
جازان الثامن بمحافظة العيدابي

نورة الغزواني
على شرف سعادة محافظ العيدابي المشرف العام على المهرجان أ. سفر بن سعد الشهراني ، اقيم

حفل ختام مهرجان عسل جازان الثامن بمحافظة العيدابي مساء ليلة السبت بتاريخ 1444/7/13هـ
 

حيث بدء الحفل بالسالم الملكي وثم آيات من الذكر الحكيم وتال ذلك كلمة اللجان المنظمة القاها
نيابة عنهم المدير التنفيذي للمهرجان األستاذ سليمان بن يحي الغزواني ثم كرم سعادته منسوبي
الجهات المشاركة والداعمة ورؤساء اللجان المنظمة و220 متطوعًا مقدًما شكره لجميع من ساهم

في إنجاح فعاليات المهرجان .
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https://www.alshaamal.com/201981/
https://www.sada-tabuk.com/news/s/69689
https://alraynews.net/6619235.htm
https://ahwal.sa/archives/75987
https://sahmnews.com.sa/?p=209826
http://mjdalwatan.com/?p=200767
https://cutt.us/5aVYt


الجدير بالذكر انه شارك بالمهرجان 55 نحاًال من مختلف محافظات المنطقة وتمتاز منتجات العسل
التي عرضت للبيع بالجودة العالية حيث تجاوزت مبيعات العسل في نسخته الثامنة مليوني ريال
وإحتضن المهرجان منافذ بيع لألسر المنتجة وكذلك إشتمل المهرجان على معارض للجهات الحكومية
والجمعيات األهلية ومعرضًا للفنون والتراث وقد تجاوز عدد زوار المهرجان 50 الف زائر في نسخته

الحالية.
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

مكتب البيئة وجمعية مشاة الزلفي ينظمان فعالية المشي في روضة السبلةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مكتب البيئة وجمعية مشاة الزلفي ينظمان فعالية المشي في
روضة السبلة

راضي الزويد - الزلفي  
نظمت جمعية مشاة الزلفي بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة فعالية المشي في
روضة السبلة ، بمساندة عدد من القطاعات الحكومية ذات العالقة ، شارك بها عدد من الشخصيات
  ، وتخلل الفعالية تنظيم حملة تنظيف لروضة السبلة التي تشهد هذه المجتمعية ومئات األفراد

األيام توافد أعدادا كبيرة من المتنزهين والزوار لالستمتاع بالخضرة وطبيعتها الخالبة
 

وأوضح مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة عبدالمحسن بن أحمد السلمان أن فعالية المشي التي
ُنظمت بالشراكة مع زمالئنا بجمعية مشاة الزلفي تأتي ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة
وفقا لبرنامج جودة الحياة من خالل تعزيز المشاركات المجتمعية وتوعية أفراد المجتمع باألثر اإليجابي
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https://alraynews.net/6619204.htm


لرياضة المشي على الصحة العامة وتحقيقا ألهداف رؤية المملكة 2030 م في مجاالت حماية البيئة
وتنميتها ، في ظل توجيهات ومتابعة  مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض المهندس خالد الصنعاء

، معربا عن شكره وتقديره لجمعية مشاة الزلفي لدورها الحيوي في الفعالية وللكافة المشاركين .
?
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

25 متدربا على «الوصف الجيولوجي لعينات حفر اآلبار»عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

25 متدربا على «الوصف الجيولوجي لعينات حفر اآلبار»

أحمد المسري – األحساء
استفاد 25 متدرًبا من المهندسين الجيولوجيين، بجميع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة،
من الدورة التدريبية «الوصف الجيولوجي لعّينات حفر اآلبار» ، التي اختتمها فرع وزارة البيئة والمياه
والزراعة بالمنطقة الشرقية. وقال مدير عام فرع الـوزارة م. عامر المطيري: إن الهدف من إقامة
الدورات التدريبية، هو تفعيل وتطبيق ونشر األهداف اإلستراتيجية لـلـوزارة في المحافظة على البيئة
والموارد الطبيعية، وتنميتها المستدامة، وتحقيق األمن المائي؛ لـإلسهام في تحقيق األمن الغذائي
المستدام، والتنمية المستدامة لـلـقطاعات ذات اِلمَيز الـنسبية، وتفعيل مشاركة الـقطاع الخاص
ن م. المطيري أن هذه الدورة تستهدف حصول ودور الجمعيات والمؤسسات غير الربحية. وبيَّ
المتدربين على المقدرة على وصف عّينات حفر اآلبار وفق األسس العلمية المعيارية المنظمة لعمل
جيولوجي « Geologist Wellsite » . قّدم الـدورة م. محمد أمان من إدارة المياه بالفرع، وتضمنت
عدة محاور اشتملت على وصف المعينات للصخور الرسوبية الفتاتية، والصخور األجرجليسية، ووصف
المعينات لصخور الكربونات، إضافًة إلـى وصف المعينات لـصخور المتبخرات، والتعريف بكيفية رسم

معود الحفر، وذلـك تحت إشراف مركز التدريب الزراعي باألحساء.
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

” الشمراني ” يكرم الموظفين المتميزين بيبئة العرضياتعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

” الشمراني ” يكرم الموظفين المتميزين بيبئة العرضيات

العرضيات
كرم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعه بمحافظة العرضيات المهندس عبدالله بن زبران
الشمراني الموظفين المتميزين الذين حققوا نتائج ممتازة وقدموا أداء متميزًا في العمل لتكون

حافزا لهم على العطاء.
 

وأشار ”  الشمراني ” أن هذا التكريم يأتي نظير تميزهم في عملهم ولما بذلوه من جد واجتهاد لنجاح
العمل وتحقيق األهداف ، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح ، وإلى اهمية تحمل الموظفين
لمسؤوليتهم تجاه ادارتهم والنهوض بها وتبني نهج عملي لتطوير اعمال االدارة والى بذل المزيد من

الجد واالجتهاد والمثابرة لتحقيق أهداف وتطلعات الوزاره .
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وأعرب الموظفين المكرمون عن شكرهم وتقديرهم على هذا التكريم القّيم.
 

من جهته حث مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد
الخليف الموظفين على التفاؤل في العمل فهي من األمور الجميلة التي تجلب السعادة وتحفز على

العطاء وفعل الكثير وبذل مستوى أعلى من الجهود لتحقيق أهداف المكاتب والفرع .
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة باألحساء تكرم الزميل االعالمي زهير الغزالعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة باألحساء تكرم الزميل
االعالمي زهير الغزال

كرم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة باألحساء الزميل اإلعالمي – زهير بن جمعة الغزال االعالمي
بمحافظة االحساء وذلك نظير جهودة اإلعالمية في تغطيته المميزة وذلك نظير مساهمته في نجاح

كرنفال الزهور الرابع المقام في مدينة جواثا السياحية 2023 .

وقدم مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة باألحساء المهندس – ابراهيم بن خليل الخليل
شكره وتقديره إلدارة الصحيفة المميزة على دعمها المتواصل ومشاركتها المميزة والفعالة في

تغطية أنشطة وفعاليات مكتب الوزارة باألحساء بصفة عامة .
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مشيدا بالدور االعالمي البارز الذي تقدمه الصحيفة بالمنطقة من اخبار واحداث وتغطيات من خالل
الطرح الموضوعي المتميز الذي تقوم به .

 
تهانينا للزميل زهير الغزال وامنياتنا بدوام التوفيق ان شاء الله تعالى
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

كيف نجحت السعودية في استراتيجية أمنها الغذائي؟عنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددخالد بن علي المطرفيالكاتب

كيف نجحت السعودية في استراتيجية أمنها الغذائي؟
 

خالد بن علي المطرفي
نلحظ تركيز اإلدارة السعودية على جهود التنمية المستدامة في بناء قطاع زراعي مستدام، وتعزيز
القطاعات الداعمة للنظم الغذائية، وتطوير النظم وتحسين اإلنتاجية الزراعية، وتعزيز قدرات البحث

واالبتكار لضمان التقدم المستدام لألمن الغذائي..
 

انتهيت لتوي من قراءة كتاب "صناعة الجوع: خرافة الندرة" لفرانسيس مور البيه، رغم أن تاريخ نشره
يعود إلى عام 1977، وهو كتاب يتحدث عن أزمة الغذاء العالمية، وفيه الكثير من التفاصيل المتعلقة
بأبعاد هذا الموضوع، الذي بات ُيسيطر على العقلية االستراتيجية للدول خاصة على المديين

المتوسط والبعيد.
 

تأتي قراءتي للكتاب ضمن االهتمام العام بملف "األمن الغذائي"، وهو ما يدفعني على الدوام إلى
متابعة نتائج "مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار الغذاء"، المعني بقياس التغّير الشهري في
األسعار الدولية لسّلة من السلع الغذائية األساسية، باإلضافة إلى ترقب نتائج اجتماعات لجنة األمن
الغذائي العالمي (CFS) وهي أهم منصة حكومية دولية تعمل على ضمان األمن الغذائي والتغذية
للجميع، حيث ركزت دورتها الخمسين (أكتوبر 2022)، على موضوع "االستجابات العالمية ألزمة الغذاء
العالمية.. عدم ترك أحد خلف الركب"، ويمتد االهتمام إلى ترصد تقارير "حالة األمن الغذائي
والتغذية" السنوية، التي تعدها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)، فنسختها األخيرة
(2022) تطرقت إلى تحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية، وتحسين التحليل المعمق للتحديات

الرئيسة من أجل تحقيق هذا الهدف في نسق خطة التنمية المستدامة الدولية لعام 2030.
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ربما يفاجئني البعض بسؤال مباغت: ماذا عن أمننا الغذائي السعودي؟، قبل اإلجابة، من المهم جًدا
فهم عقلية اإلدارة السعودية التي تتفاعل مع هذا الملف ليس من باب الرفاهية، بل كركن أساسي
ألمنها القومي، لذلك هي تتحرك فيه على الدوام من خالل إعادة توجيه دعم السياسات الغذائية

والزراعية، منطلقة من رؤية المملكة 2030 الطموحة، وسآتي لتفاصيل ذلك الحًقا.
 

صحيح أن هناك ارتباطا طرديا بين "األمن الغذائي" وتوفير المنتجات الغذائية، وبين عدد من العوامل
األخرى، وهنا أعود بالذاكرة الجمعية إلى المؤتمر الوزاري لألمن الغذائي العالمي الذي دعت إليه
الواليات المتحدة األميركية في األمم المتحدة (مايو 2022)، وأكدت خالله الحكومة السعودية على
اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز األمن الغذائي، ووضعت استراتيجيات تهدف لتعزيز النمو الغذائي،
ومواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية، وهو ما أسهم في تحسين مؤشرات األمن

الغذائي الوطني.
 

ولفهم تفاصيل األمن الغذائي، نلحظ تركيز اإلدارة السعودية - ضمن نطاق رؤية 2030 - على جهود
التنمية المستدامة في بناء قطاع زراعي مستدام، وتعزيز القطاعات الداعمة للنظم الغذائية،
وتطوير النظم وتحسين اإلنتاجية الزراعية، وتعزيز قدرات البحث واالبتكار لضمان التقدم المستدام

لألمن الغذائي.
 

كما أن هناك جهدا متوازيا يندرج ضمن إطار رفع مستوى الوعي والمشاركة المدنية في ملف "األمن
الغذائي"، ويمكن اإلشارة هنا إلى ملتقى (PACE) السنوي والذي نظم هذا العام بمدينة جدة، بحضور
الموردين المحليين والدوليين؛ للتشاور من أجل إيجاد الحلول المنهجية لتبعات التضخم العالمي على
المستهلكين، وتأمين األمن الغذائي عالمًيا بطريقة مستقرة ومستدامة، واإلشادة فيه إلى الجهود
الكبيرة التي تبذلها المبادرات الحكومية واألهلية؛ لتخفيف وطأة التضخم على أسعار المنتجات

كمبادرتي “ما تغلى عليك"، و"ثبتناها".
 

وانطالًقا من النقطة السابقة، أوصي باالطالع على مجاالت التركيز االستراتيجي لبرنامج األمن
الغذائي، والذي وضعته الهيئة العامة لألمن الغذائي، وهي عبارة عن خمسة أهداف مفصلية، وبعض
ما جاء فيها: رفع مستويات االكتفاء الذاتي للسلع المالئمة للنظام البيئي السعودي، ودعم التطوير
المحلي لقطاعات تصنيع المنتجات الغذائية االستراتيجية، فضًال عن إنشاء آليات وأطر للشركات
التجارية، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي لتجارة األغذية، وتفعيل آليات التعاون في مجال األمن
الغذائي اإلقليمي والدولي، والعمل على تحقيق تنوع واستقرار مصادر الغذاء الخارجية، وصياغة
اآلليات والسياسات المناسبة لتشغيل وإدارة المخزون االستراتيجي لألغذية، بالشراكة مع الجهات

الفاعلة من القطاع الخاص.  
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وهناك بعض االتجاهات المتعلقة بهذا الملف، وعلى الرأي العام الوطني استيعابها، الدور النوعي
الذي يقوم به "برنامج صنع السعودية"، الذي أطلق في مارس 2021، برعاية من ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء، األمير محمد بن سلمان، وهو مبادرة وطنية أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية
كجزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويهدف إلى تحفيز الصناعات الوطنية
وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية، وتخصيص منصات ومواقع لعرض السلع الوطنية

المطبقة لهوية "صناعة سعودية"، اللهم أدم علينا نعمك التي ال ُتعد وال ُتحصى.. دمتم بخير.
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

السعودية تتجه نحو تعزيز األمن الغذائي ومواجهة التحدياتعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددعبدالحفيظ عبدالرحيم محبوبالكاتب

السعودية تتجه نحو تعزيز األمن الغذائي ومواجهة التحديات
 

د.عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
كانت السعودية دائما قلقة بشأن األمن الغذائي وإدارة المياه لم تسَع سوى إلى تحقيق االكتفاء
الذاتي، لكن بعد االضطرابات التي سببتها جائحة كوفيد-19 لسالسل التوريد العالمية، ما جعل
السعودية تتحول نحو التركيز على مزيد من االستثمارات المحلية التي تعمل على تعزيز إدارة سلسلة
القيمة الزراعية من خالل رقمنة العمليات وتحديثها، وفي نفس الوقت دفع السعودية نحو إعادة

التفكير في االستراتيجيات الزراعية التي يمكن أن تشكل مستقبًال أكثر تميزًا لتحقيق األمن الغذائي.
 

انقطاعات سالسل توريد الغذاء نتيجة التوترات الجيوسياسية مثل الحرب التي تشنها روسيا في
أوكرانيا تثير حساسية الصين أكبر دولة مستورد صاٍف للمنتجات الغذائية وعلى رأسها فول الصويا
والذرة والقمح واألرز، رغم أن الصين تحتل المركز األول على مستوى العالم في إنتاج الحبوب مثل
الذرة والقمح واألرز والفواكه والخضروات واللحوم والدجاج والبيض ومنتجات األسماك، لكن بسبب
تغير المناخ والتلوث خفضا إنتاج المحاصيل المحلية في الصين وفقدها 5 في المائة من األراضي
الزراعية، يستهلك العالم من القمح 750 طنًا من القمح حسب الفاو في 2020 تنتج الصين 132
مليون طن تستهلك 94 مليون طن، وتنتج الهند 93 مليون طن ثم روسيا 73 مليون طن ثم
الواليات المتحدة 62 مليون طن، تليها كندا 30 مليون طن ثم فرنسا ب29 مليون طن، فأوكرانيا
في المرتبة السابعة ب26 مليون طن، وتأتي السعودية في المرتبة الـ57 عالميًا بإنتاج 765.815 طنًا
في 2020 تستهلك 3.7 كليو طن سنويًا بنسبة اكتفاء 20 في المائة، بعدما كانت تنتج 2 مليون طن

عام 1995 وهو ضعف االستهالك في ذلك الوقت.
 

تمتلك السعودية أكبر سعة تخزين للقمح والدقيق في الشرق األوسط بأكثر من 3.3 مليون طن،
وأيضًا تنتج 7.9 مليون متر مكعب من المياه المحالة من 33 محطة بنسبة 22 في المائة من اإلنتاج
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العالمي للمياه المحالة تمثل 60 في المائة من إمدادات المياه في القطاع المدنى، بأطوال 7700
كيلو متر.

 
تود السعودية الحفاظ على المخزون االستراتيجي من المياه الجوفية مع أهمية الخزان االستراتيجي
لتغذية المياه الجوفية، لذلك نراها تراعي االستدامة الزراعية بعد تجربة مرت بها السعودية في زراعة
القمح والشعير واألعالف استنزفت المخزون الجوفي ما يزيد على 650 مليار متر مكعب خالل ثالثة
عقود التي بدأت بعد طفرة عام 1975 نتج عنها نضوب مياه األحساء بعدما كانت تملك 57 عينًا في

عام 1970 نضبت تمامًا في عام 1989.
 

تتجه الدولة نحو تطوير القطاع الزراعي خالل السنوات العشر القادمة، وستقدم للقطاع الزراعي حزمًا
بقيمة 91 مليار ريال لتطوير قطاع االستثمار لرفع المحتوى المحلي في كل المنتجات الغذائية.

 
تسعى السعودية لالستخدام األمثل للموارد الطبيعية واألراضي الزراعية، حيث أعلن صندوق
االستثمارات العامة عن توقيع اتفاقية مع إيروفارمز األميركية بغرض تأسيس شركة مقرها الرياض
تهدف إلى إنشاء مزارع عمودية من خالل تبني التقنيات العمودية الداخلية، التي ال تتطلب استخدام
األراضي الصالحة للزراعة، وتستهلك كميات أقل من المياه بنسبة 95 في المائة مقارنة بالطرق
التقليدية، وما يضمن وفرة اإلنتاج في المحاصيل، وتوقع صندوق االستثمارات العامة أن يصل حجم
الطاقة اإلنتاجية السنوية ألول مزرعة بالسعودية ما يعادل 1.1 مليون كلجم من المحاصيل الزراعية
لتكون األكبر من نوعها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بهدف تحسين الميزان التجاري
وتعزيز مكانة الدولة في مجال الزراعة العمودية بالمنطقة، في ظل محدودية المياه العذبة واألراضي

الصالحة للزراعة.
 

ارتفع إنتاج السعودية من المحاصيل الزراعية 5.7 في المائة ليبلغ 4.77 مليون طن في 2020 أدت
إلى ارتفاع الصادرات 25.9 في المائة لتصل إلى 307.8 ألف طن في 2021، وكانت منتجات األلبان
الطازجة أعلى نسبة اكتفاء ذاتي من المنتجات الحيوانية بـ121 في المائة وكذلك بيض المائدة بنسبة
112 في المائة وسجلت لحوم الدواجن نحو 66 في المائة و40 في المائة من األسماك، وتعتبر

السعودية من أعلى دول العالم استهالكا للحوم الدواجن حيث يبلغ متوسط استهالك الفرد نحو 50
كيلو جرام سنويًا محتلة بذلك الترتيب الثالث عالميًا في نسبة استهالك الفرد.

 
ويصل حجم استهالك السعودية من الدجاج إلى نحو 1.38 مليون طن سنويًا، وتعد األولى عربيًا في
إنتاج الدواجن، وتسعى الدولة لرفع النسبة إلى 80 في المائة بحلول عام 2025 عبر ضخ استثمارات
17 مليار ريال، تأتي التمور في المرتبة الثانية بنسبة اكتفاء 118 في المائة وبكمية إنتاج محلي بلغت
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1.54 مليون طن عام 2021، أتت بعد مصر التي تنتج 1.7 مليون طن سنويًا، فيما بلغ إنتاج الخضار

قرابة 1.6 مليون طن بمعدل اكتفاء 60 في المائة.
 

تصب السعودية اهتمامها على منظومة األمن الغذائي حيث تتطلع إلى تحقيق االكتفاء الذاتي في
مجموعة من السلع االستراتيجية، ولم تكن أزمة الغذاء التي تلوح في األفق مفاجئة للسعودية،
فبعد أزمة الغذاء عام 2008 استعدت الدولة لتعزيز احتياطياتها الغذائية من خالل تشجيع المزارعين
على تسخير تقنيات الزراعة الذكية وعبر توفير الغذاء دوليا، ومنذ ذلك الوقت حققت السعودية

مستوى عاليًا من االكتفاء الذاتي.
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تعزيًزا لمنظومة األمن الغذائي.. "ميناء جدة اإلسالمي" يستقبل 60 ألف طن من الحبوبعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

12تكرار الرصدالعددالكاتب

تعزيًزا لمنظومة األمن الغذائي.. "ميناء جدة اإلسالمي" يستقبل 60 ألف طن من
الحبوب

خطوٌة تؤكد حجم الكفاءة التشغيلية التي تتمتع بها الموانئ
السعودية

واس
استقبل ميناء جدة اإلسالمي ناقلة البضائع السائبة "سارة" التابعة لشركة "البحري"، قادمة من
ميناء بانباري األسترالي وعلى متنها 60 ألف طن من الحبوب، بما يدعم منظومة األمن الغذائي

بالمملكة ويؤكد حجم الكفاءة التشغيلية التي تتمتع بها الموانئ السعودية.
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وأسهمت الشراكات الوطنية المتكاملة؛ ممثلة في الهيئة العامة للموانئ وشركة البحري، وشركة
سالك، وشركة منصور المساعد؛ في شراء ونقل وتسليم الشحنة؛ وذلك منذ انطالقها وحتى
ا في مجال نقل ا ودولي� وصولها إلى ميناء جدة اإلسالمي؛ بما يعزز المكانة الرائدة للمملكة إقليمي�

البضائع السائبة.
 

وتؤكد رحلة ناقلة البضائع السائبة "سارة" على قدرات الشركات الوطنية الرائدة لنقل البضائع
السائبة وما يتميز به ميناء جدة اإلسالمي من كفاءة تشغيلية عالية وقدرات فائقة على استقبال
مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع، كما تؤكد أيًضا فعالية االستثمارات الوطنية لتعزيز استدامة
سالسل اإلمداد ودعم منظومة األمن الغذائي، بتوفير آليات الدعم اللوجستي للناقلين الوطنيين
ا ألعمال كبرى والدوليين، وترسخ للمميزات التنافسية للموانئ السعودية، وجعلها مركًزا أساسي�

شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية.
 

ُيذكر أن ميناء جدة اإلسالمي يتمتع بخصائص ومميزات تشغيلية رائدة؛ حيث يضم 62 رصيًفا متعددة
األغراض، وتصل طاقته االستيعابية إلى نحو 130 مليون طن بضائع وحاويات ويضم عدًدا من

المحطات المختصة والتجهيزات المتطورة.
 

وناول الميناء خالل عام 2022م 516.375 طن بضائع سائبة بزيادة 3.16% عن عام 2021م الذي سجل
ا؛ فيما بلغ إجمالي األحجام التي ناولها الميناء من مختلف البضائع خالل حجم مناولة 500.578 طن�

العام الماضي نحو 57 مليون طن.
ميناء جدة اإلسالمي
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20 يوما إلصدار تراخيص الجمعيات البيئية والزراعيةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

20 يوما إلصدار تراخيص الجمعيات البيئية والزراعية

الدمام : عدنان الغزال
بدأ مزارعون، ومهتمون بالشأن الزراعي والبيئي في واحة األحساء، الخطوات الفعلية األولى لتأسيس
5 جمعيات زراعية وبيئية في المحافظة، بينها جمعية متخصصة بزراعة النخيل والتمور، وأخرى

متخصصة في الصناعات التحويلية للتمور، وجمعية للمحاصيل الزراعية المختلفة «فواكه،
وخضروات»، وجمعية الورد، وجمعية للبيئة، وجمعية للنفايات، لخدمة 25 ألف حيازة زراعية منتشرة
في أرجاء الواحة، وذلك بتشكيل «مجموعات»، تضم أكبر قدر ممكن من المهتمين والمهتمات في
تخصصات تلك الجمعيات، للشروع في التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية،

ممثلة في المركز الوطني للقطاع غير الربحي.
 

خارطة طريق
رسم الخبير في تأسيس الجمعيات أحمد الزويد، خارطة طريق لتأسيس الجمعية في فترة زمنية ال
تتجاوز الـ 20 يوًما إلصدار الترخيص النظامي، وذلك من خالل الدخول على منصة «نوى» اإللكترونية،
والتوسع في بناء المجلس التأسيسي للجمعية (10 أعضاء وأكثر)، من خالل دعوة المهتمين والخبراء
في مجال الجمعية، وبينهم المتقاعدين والعاملين في ذلك االختصاص، والبد أن يكون 30% من
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المتقدمين يحملون مؤهالت علمية في مجال الجمعية، والتوقيع على إقرارات لدعم الجمعية في
حال تعثر الجمعية، ومجلس اإلدارة مكون من: «رئيس، نائب رئيس، مشرف مالي»، ووضع رؤية
ورسالة واختيار األهداف للجمعية، واستالم منحة التأسيس، وتحديد مقر للجمعية، وموقع إلكتروني،
وهوية بصرية في فترة زمنية تبلغ 100 يوم، وتعيين 6 وظائف، وهي: مدير تنفيذي، ومحاسب،
ومدير موارد، ومدير مشاريع، ومدير تطوع، ومدير زراعي، ويتكفل المركز الوطني بنصف رواتبهم،
وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بنصف الرواتب خالل 3 أعوام، وبالتالي تأمين مصروفات
الموظفين «الموارد البشرية» في الجمعيات، ولن تعاني الجمعيات من رواتب الموارد البشرية فيها.

 
القطاع النظيف

أشار الزويد، أمام مجموعة من المزارعين ومالك الحيازات الزراعية شمال مدينة المبرز، إلى ضرورة
االهتمام بالقطاع األخضر، والقطاع النظيف لبيئة خالية من التلوث والنفايات، وذلك من خالل
تأسيس الجمعيات، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في زيادة القطاع األخضر، ورفع الوعي
في ذلك، وزيادة الوعي البيئي، والتحالف بين المهتمين في ذلك، وتحقيق األهداف المرجوة من

الجمعية.
 

دول أوروبية
أكد الزويد، أن األحساء، تشهد حالًيا مزيًدا في تأسيس المؤسسات المانحة، والمؤسسات العائلية
اإلنسانية، موضًحا أن هناك استفادة مالًيا من تأسيس جمعيات «تعاونية»، كجمعية «ربحية»، مبيًنا
أن الجمعية، ستسهم في تحسين عناصر الجودة لمختلف المحاصيل الزراعية «الخام» في الواحة،
وتسويق المحصول، واستفادة المزارعين، مقترًحا على الجمعيات االستفادة في التسويق للمحاصيل
الزراعية المحلية، في إبرام اتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة في ذلك بدول أوروبية، وفي

األسواق الدولية، بأسعار مجزية لصالح المزارعين.
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“الرعي الجائر في المملكة”.. األسباب واآلثار السلبية وطريقة المواجهة (تقرير)عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

“الرعي الجائر في المملكة”.. األسباب واآلثار السلبية وطريقة
المواجهة (تقرير)

تواصل – فريق التحرير:
تعاني المملكة مثل عدد كبير من دول العالم ودول الشرق األوسط تحديدا من “الرعي الجائر” وآثاره

السلبية، والذي يعيق عملية التنمية الزراعية بشكل كبير ويؤدي لتآكل المساحات الخضراء.
 

ويعرف “الرعي الجائر” بأنه تجاوز القدرة االستيعابية للمرعى، أي رعي عدد كبير من الماشية لفترة
طويلة على أرض غير قادرة على استعادة الغطاء النباتي، أو الرعي على أرض غير مناسبة للرعي نتيجة

لبعض المعايير الفيزيائية.
 

مسببات الرعي الجائر
وهناك الكثير من األسباب التي تؤدي إلى “الرعي الجائر”، وفي مقدمتها إصرار بعض الرعاة على رعي

الكثير من الرؤوس في مساحات خضراء محدودة.
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2- يساهم تغير المناخ في حدوث الرعي الجائر، وكل ذلك يؤدي إلى تآكل التربة وتدمير الغطاء النباتي

لهذه األرض.

3- نقص إنتاجية األرض بسبب فقدان التربة للعناصر الغذائية الموجودة فيها، مّما ُيسبب انخفاًضا في

كمية الغذاء المتاحة لالستهالك، ونقص في اإلمدادات الغذائية الالزمة.
 

تفاقم اآلثار
حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من تفاقم اآلثار والنتائج السلبية المترتبة على ممارسة الرعي

الجائر، منوهة بأضراره على المراعي الطبيعية وعلى الغطاء النباتي
.

وأشارت الوزارة إلى 4 أضرار رئيسية للرعي الجائر على أراضي المملكة، تمثلت في: “
– انخفاض إنتاجية المراعي الطبيعية.

– قلة تنوع الغطاء النباتي.

– انجراف التربة.
– انخفاض المخزون البذري بها.

 
ووجهت الوزارة دعوة لمّالك وأصحاب المواشي، شددت فيها على أهمية االلتزام بالرعي المنتظم،

حتى نسهم جميعا في تنمية وحماية الغطاء النباتي، واستعادة مراعينا الطبيعية.
 

وخالل حملة “حماية الغطاء النباتي” التي أطلقتها للتوعية بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي
بالمملكة واإلسهام في حماية مواردها الطبيعية، لفتت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن

مساحات المراعي تمثل حوالي 73% من المساحة اإلجمالية للمملكة.

وأوضحت أنه يتم حاليا العمل على تنمية وتأهيل وحماية 8 ماليين هكتار من المراعي المتدهورة
كمرحلة أولى في 26 موقعا.

 
األرض الصالحة للزراعة في المملكة

وفي إحصائية سابقة، كشفت دراسة أن المساحة المزروعة المستغلة في المملكة تبلغ نحو 1.14
مليون هكتار، وتمثل 3.22% من جملة المساحة الصالحة للزراعة البالغة 35.35 مليون هكتار.

 
وذكرت الدراسة أن متوسط نصيب الفرد من المساحة المزروعة في المملكة يبلغ نحو 0.04 هكتار،

في حين بلغ نحو 0.18 هكتار على مستوى الدول العربية.
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وبحسب الدراسة، فإن اإلنتاج الزراعي والتنمية االقتصادية يعانيان إهماال في منطقتي الشرق

األوسط وشمال أفريقيا، حيث وصلت نسبة الفقراء في المناطق الريفية في المنطقة إلى %70.
 

وأكدت الدراسة أن للزراعة أهمية استراتيجية القتصاد المنطقة رغم أنها تسهم فقط بنحو 13% من
الناتج المحلي، موضحة أنه أصبح من الصعب تقديم منتجات زراعية كافية مع ندرة المياه والتغير

المناخي.
 

مواجهة الرعي الجائر
ويمكن مواجهة “الرعي الجائر” و”االحتطاب” وقطع األشجار وتخريب المراعي بوضع وسن قوانين

رادعة لمن يقوم بذلك.
بموجب القانون، فإن قطع األشجار باسم االحتطاب للبيع أو لالستخدام و نقله و بيعه و شرائه

واستخدامه، يعتبر مشاركة في الخطأ يعاقب عليها النظام.

ووفق وزارة البيئة، فإن غرامة االحتطاب بغرض التجارة تصل إلى50 ألف ريال، وغرامة قطع الشجرة
الواحدة تبلغ5 آالف ريال، بينما تبلغ غرامة نقل الحطب المحلي 10 آالف ريال، وتتضاعف تلك

العقوبات المذكورة في حال تكرار المخالفة مع إلزام المخالف بإصالح األضرار.
 

غرامات االحتطاب
– 5 آالف ريال غرامة قطع الشجرة الواحدة

– 10 آالف ريال غرامة نقل الحطب المحلي عن كل طن

– 50 ألف ريال غرامة االحتطاب بغرض التجارة

 
آلية التطبيق

أما آلية التطبيق، فقد تم استحداث قوة أمنية جديدة في وزارة الداخلية أطلق عليها “القوات
الخاصة لألمن البيئي”، ويشرف على عملها مجلس تنسيقي مكون من عدد من الجهات األمنية

والمدنية ذات العالقة البيئية.
 

وتتركز مهام تلك القوة في مواجهة السلوكيات والتصرفات الجائرة التي أدت إلى تدهور النظام
البيئي، وارتفاع نسبة التصحر، وذلك من خالل المراقبة األمنية، والتحري، والقبض واالستيقاف،
والضبط، وتحرير المخالفات، واإلحالة للجهات المختصة، فضًال عن المساندة والدعم الفني، ويغطي

مجال عمال القوة البيئية كل مناطق المملكة المهمة بيئًيا.
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تجار ومستوردون يطالبون بفتح الباب أمام استيراد بيض المائدةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

تجار ومستوردون يطالبون بفتح الباب أمام استيراد بيض
المائدة

معالجة «ارتفاع األسعار» بإعطاء منافذ التسويق هامشًا ربحيًا

جدة - محمد حميدان
قال عدد من المستثمرين في قطاع الدواجن وبيض المائدة: إن فتح الباب أمام استيراد بيض المائدة
مضر بإستراتيجية األمن الغذائي وقد يكون سببا في تراجع النجاح الكبير المتمثل في تحقيق المملكة
االكتفاء من بيض المائدة بنسبة تتجاوز 116 %، وأكدوا: أن الحل األمثل لمشكلة ارتفاع أسعار البيض
التي تحدث في بعض الفترات يكون عبر البحث في مسببات الممارسات التجارية السلبية التي
يمارسها البعض إضافة إلى تعدد الوسطاء في بيع تلك السلعة وإيجاد حلول لذلك، إذ أن فتح
االستيراد ال يشكل حال وسيكون سببا في خروج الكثير من المنتجين لهذه السلعة المهمة وخصوصا
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أصحاب مشاريع اإلنتاج الصغيرة والمتوسطة في ظل االرتفاعات الكبيرة التي تشهدها أجور
التشغيل.

 
وقال المستثمر بقطاع الدواجن فهد الحمودي: إن االنسياق وراء مطالبات التجار والمستوردين بفتح
الباب أمام استيراد بيض المائدة رغبة منهم بتحقيق أرباح تجارية قد يكون سببا في ضرب صناعة
ناجحة تحقق خاللها االكتفاء من سلعة بيض المائدة بنسب تفوق 120 %، وهو أمر يخالف ما تسعى
إليه االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي، فإغراق األسواق بالبيض المستورد خالل فترة تشهد
تكدسا له في مستودعات ومخازن المنتجين ليس حال لمشكلة ارتفاع األسعار التي تعود أسبابها خالل
هذه الفترة إلى زيادة هوامش ربح المسوقين في حين تشهد أسعار بيع المنتجين تراجعا منذ فترة

تزيد على الشهرين.
 

وأكد الحمودي: أن هذا اإلجراء سيكون سببا في توقف كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة خصوصا وأنهم يكابدون مشكالت ارتفاع كلفة التشغيل والتي تضاعفت عليهم منذ عام
2018 بنسبة تتجاوز 100 %، فقد ارتفعت أسعار الحبوب والطاقة نتيجة لألزمات الصحية

والجيوسياسية على مستوى العالم وتضاعفت تكلفة المنتج التي كانت في العام 2018 تقدر بـ 8 و9
رياالت، ومن خالل خبرتنا في هذا المجال فعادة من يخرج منه ال يعود إليه نتيجة لكثير من األسباب
في طليعتها تراكم الديون فغالبية تلك المشاريع قائمة على القروض ولوال الدعم لما تمكنت من

اإلنتاج ومن اإلسهام في تحقيق المملكة لالكتفاء الذاتي في هذه السلعة الحيوية والمهمة.
 

وأشار الحمودي، إلى أن حل مشكلة ارتفاع أسعار بيض المائدة يكون بمراجعة أسعار بيع المزارع
المنتجة وإعطاء منافذ التسويق هامش ربح مالئما والتشديد عليهم بعد تجاوز ذلك الهامش،

وحاليا المزارع تبيع الطبق بسعر 16 و17 رياال في حين يصل الطبق للمستهلك بـ 28 و29 رياال.
 

وطالب الحمودي: بتوعية المستهلك في مسألة اختالف أسعار تصدير المنتج عن أسعار بيعه في
السوق المحلية مبينا أن وفرة المنتجات السريعة العطب مثل األلبان ومثل البيض وتكدس تلك
المنتجات في المستودعات يدفع المنتج إلى التصدير بأسعار مقاربة لسعر التكلفة وهذا معمول به
في جميع دول العالم المنتجة فنجد الدجاج البرازيلي والفرنسي أرخص في أسواقنا من السوق

المنتجة له.
 

بدوره قال نائب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية مجلس الغرف ورئيس مجلس الزراعة والغذاء في غرفة
الخرج المهندس خالد الصبار: "إن التوجه نحو فتح الباب أمام استيراد بيض المائدة من الخارج خالل
هذه الفترة التي يتكدس فيها مخزون البيض بمستودعات المنتجين ضرب لهذه الصناعة يتطلب
إعادة للنظر، فالزيادة الحاصلة في أسعار البيض مصدرها تعدد الوسطاء في بيع المنتج وما يرافق
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ذلك من زيادة في هامش الربح لكل وسيط فطبق البيض من المقاس الرائج األكثر طلبا من
المستهلك ال يتجاوز سعر بيعه األقصى من قبل المنتج 18 رياال ويباع في الهايبر والمنافذ بسعر

يتراوح بين 20 و23 رياال".
 

وأكد الصبار: إن فتح الباب أمام المستورد سيضر بكثير من المنتجين وسيكون سببا في خروجهم
وهذا سيكون سببا في تراجع النجاح المتحقق في نسبة االكتفاء من المنتج والتي 116 %، كما أنه
سيغرق السوق بمنتجات سبق التأكد خالل تجارب سابقة من تدني جودتها قياسا بالمنتج السعودي
الذي تضمن المواصفات والمقاييس جودته كونه نتاجا للتغذية بأعالف بروتينية حيوانية مالئمة

ومأمونة من اإلضرار بالمستهلك.
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

اتحاد الهجن يعلن آلية االشتراك في سباقات "كأس العال"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

اتحاد الهجن يعلن آلية االشتراك في سباقات "كأس العال"

المدينة - متابعات
أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العال للهجن عن آلية اختيار المشاركين في أشواط كأس العال للهجن

2023، الذي ينظمه االتحاد السعودي للهجن.

وبينت اللجنة أنه يشترط للمشاركة أن تكون من أصحاب الثالث مراكز في أشواط الرموز : جائزة
الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن 2023، مهرجان ولي العهد للهجن 2022، كأس االتحاد السعودي
للهجن 2022، كأس اللجنة األولمبية للهجن 2022، وكأس وزارة الرياض للهجن 2022 ( السعودية ) ،
جائزة زايد الكبرى 2022، وختامي الوثبة 2022، وختامي المرموم 2023 (اإلمارات) مهرجان المؤسس
2022، ومهرجان سمو األمير 2022، مهرجان األمير الوالد 2023 ( قطر ) من لقايا وحقايق إلى حيل

وزمول.

مهرجان البشائر السنوي 2023 ( سلطنة عمان ) ، بطولة الكويت الدولية 2023 من حقايق إلى حيل
وزمول.
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يذكر أن االتحاد السعودي للهجن والهيئة الملكية للعال، قد أعلنا في وقت سابق، انطالق منافسات
كأس العال للهجن خالل الفترة من 14 – 17 مارس المقبل، بعدد أشواط 16 شوطًا، بواقع 6 أشواط
مخصصة لرياضة الماراثون، وعشرة أشواط لسباقات الهجن، التي تهدف إلى تسليط الضوء على
رياضة الهجن، وإظهار ارتباطها بمحافظة العال منذ القدم، مع إبراز االهتمام والتطور الذي تحظى به

رياضة الهجن، والتأكيد على القيمة الرياضية والتاريخية لهذه الرياضة في المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

سد وادي قنونا بالعرضيات .. يجمع بين جنباته جمال الطبيعة والتشكيالت الصخرية الفريدةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

9تكرار الرصدالعددالكاتب

سد وادي قنونا بالعرضيات .. يجمع بين جنباته جمال الطبيعة
والتشكيالت الصخرية الفريدة

جدة - واس
ُيعد سد وادي قنونا أحد أكبر السدود في المملكة والذي تبلغ طاقته التخزينية 79.2 مليون متر
مكعب وبطول 326 مترًا، وارتفاع 70 مترًا، حيث وجود مشروع محطة تنقية المياه المنشأة على
السد بطاقة إنتاجية 18 ألف متر مكعب يوميًا يتم نقل المياه المعالجة من محطة التقنية بواسطة

خطوط النقل للمناطق المستفيدة.

ويقع السد على وادي قنونا بمركز العرضية الشمالية ؛ أحد أجمل األودية في المملكة، حيث تجري
فيه المياه على مدار العام، وتمتد على جنباته المزارع والنخيل واألشجار المعمرة ويقصده الزوار
بأعداد كبيرة من الباحثين عن جمال الطبيعة والدفء وخاصة في فصل الشتاء، كما يتميز الوادي
بمياهه الغزيرة الجارية وتشكيالته الصخرية الفريدة ونقوشه األثرية، ووجود سوق حباشة على

ضفته.
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ويتناغم مع جنبات السد الطريق الممتد من المعقص جنوب نمرة إلى الفائجة والمرجيات والمريبي،
ثم ينطلق عبر وادي قنونا بطول 32 كيلو مترًا تقريبًا إلى موقع السد الواقع بين جبلين كما تأتي
تسميتهما بـ "الحازمين" ، حيث روعي في تصميم الطريق أن يكون شكًال هندسيًا يتيح لمرتاديه
فرصة االطالع والتمتع بالمناظر الخالبة التي يتميز بها طول وادي قنونا وصوًال للسد ليكشف روعة

الطبيعة الخالبة.

وُتعد محافظة الُعرضيات إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة ، وتقع أقصى جنوبها بين منطقتي
الباحة وعسير في القطاع التهامي، ولها ماضيها العريق وإرثها الحضاري والثقافي، ومقوماتها
ص، السياحية التي تشهد نقلة تنموية متسارعة، ومن أشهر حواضر العرضيات َنِمرة، وُثَرْيَبان، والُمَعقَّ

وسبت ُشمران، ونخال والفائجة.
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

أشجار اللوز تحّول جبال الباحة كالآلِلئ البيضاءعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

7تكرار الرصدالعددالكاتب

 أشجار اللوز تحّول جبال الباحة كالآلِلئ البيضاء

الباحة -واس
بدأ اللون األبيض هذه األيام يتغلغل بين خضار جبال منطقة الباحة في ظاهرة طبيعية موسمية
يربطها أهالي المنطقة بموسم طالئع "أشجار اللوز", التي تنتشر في سفوح جبال الباحة كالآللئ

المنثورة مع أواخر فصل الشتاء من كل عام.

وتتميز شجرة اللوز بتحملها لمختلف الظروف المناخية وقلة استهالكها للمياه، حيث ترتوي بقدرة
الله عز وجل دون أي تدخل بشري، كون موسم إنتاجها يرتبط دائمًا بقرب نهاية فصل الشتاء الذي

يشتهر بغزارة المطر، كما أثبتت األبحاث الزراعية قدرة هذه الشجرة على تحمل الجفاف.

وتعد أشجار اللوز من أهم أشجار الفاكهة في منطقة الباحة وعدد من المحافظات التابعة لها ومنها
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محافظة المندق, وبني حسن, والقرى, وبلجرشي, ويعتبر زراعة اللوز من الميز النسبية بالمنطقة ذات
العائد االقتصادي الجيد للمزارعين .

وأكد لوكالة األنباء السعودية "واس" مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة
المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أن اللوز من السلع التي تحتمل التخزين ألعوام طويلة ، مشيرًا إلى

أن إنتاج اللوز بمنطقة الباحة له ميزته الخاصة عن غيرة من المناطق.

وبين أن المساحة المزروعة ألشجار اللوز بالمنطقة تقدر بنحو 66 هكتارًا, فيما تتفاوت أسعار صناديق
اللوز في بداية الموسم عن وسطه وآخره، إذ تبدأ األسعار في أول الموسم في االرتفاع لتعود إلى

االنخفاض في وسطه، وتعود مرة أخرى لالرتفاع في نهايته.
وأشار إلى أنه جرى اعتماد دعم إنتاج اللوز ضمن برامج وزارة البيئة والمياه والزراعة من خالل برنامج
إعادة تأهيل المدرجات الزراعية, وحصاد مياه األمطار, وأيضًا من خالل برنامج ريف الذي يقدم دعمًا
ماديًا وعينيًا غير مسترد للمزارعين, وذلك لإلسهام في إكثار المحاصيل الزراعية الواعدة ذات العائد

االقتصادي الجيد مما ينعكس على جودة الحياة ورفع مستوى الدخل للمزارعين.
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

أصغر طفل يعمل في زراعة البن بالمملكة: أطمح الوصول إلى العالميةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

أصغر طفل يعمل في زراعة البن بالمملكة: أطمح الوصول إلى
العالمية

تواصل – فريق التحرير:
أعرب الطفل سالم الحريصي عن فخره بتعلمه زراعة البن من والده، متطلًعا ألن يصل إنتاج مزرعته

للعالمية.
 

ويواصل الحريصي العمل في مزرعة البن الخاصة بأسرته من جبال الحشر بمحافظة الداير في منطقة
جازان، ليصبح أصغر مزارع للبن في المملكة؛ وهي المهنة التي ورثها عن والده.

 
البداية صعبة

وعلى الرغم من حداثة سنة، إال أن الحريصي يعمل بجد على زرع ورعاية أشجار البن، قائًال: “علمني أبي
كيف أزرع البن وأحترف صناعته”، وفق ما صرح لفضائية “العربية”.

 
كان األمر صعًبا بالنسبة له في البداية، قال “إذا ما عرفت كيفية زراعة البن أصبح سهًال، لكن في

البدايات كانت العملية صعبة جًدا”.
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ويتطلع الحريصي ألن يجعل مزرعته األفضل في المنطقة، مضيًفا: “أتمنى أن تكون من أحسن المزارع
في المنطقة بالكامل”، متطلًعا إلى ما هو أبعد من السوق المحلية من خالل تصدير البن إلى خارج

المملكة.
 

خبرات األب
وروى والد الطفل سلمان الحريصي في تقرير نشره موقع “العربية نت” قصة نضاله، قائًال: “كنت
بعيًدا عن الزراعة وعن قريتي اآلرث غربي جبال الحشر بسبب وظيفتي ولكن بعد عملي”. بعد التقاعد
عدت للعيش في جبال الحشر ، ومن هنا بدأت الزراعة في مزرعة والدي. يقع وجدي بجوار قلعة

الحديدة.
 

وأضاف: في جميع رحالتي وزياراتي للمزرعة ، يرافقني ابني ويحرص على اكتساب المعرفة وإتقان
مهنة الزراعة ومعرفة تراث اآلباء واألجداد ، ومنذ ما يقرب من 5 سنوات نمارس الزراعة ، التطوير

والتحسين المستمر.

وأوضح أنه “لضمان انتقال مهنة الزراعة إلى جيل األطفال ، يجب أن يحرص المزارعون على مشاركة
أبنائهم ، حيث تم نقل معظم المزارع في جبال حشر من جيل إلى آخر ، وما يقلقني أن ابني ساري

سيواصل العمل في المزرعة ويواصل تطويرها والعمل عليها “.
وتابع: “خالل العمل في المزرعة هناك العديد من القصائد التي نتلوها ، ولكل زراعة أغاٍن تميزها عن
غيرها ، والمزرعة عبارة عن سلسلة من المصاطب الزراعية بجوار حصن الحديدة. قهوة تسع سنوات
قبل ذلك كان حافًزا لي إلضافة زراعة أشجار البن الخوالني ، وتم توسيعها حتى أصبحت المزرعة تحتوي

على أكثر من 1000 شتلة من البن“.
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

حمام زاجل.. الهواية سعوديةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

حمام زاجل.. الهواية سعودية

المدينة - نجران
َن أصحاب هواية تربية وسباقات الحمام الزاجل بنجران من تحويل هوايتهم من نمط مشاركات تمكَّ
فردية في إطار خاص إلى شكل جماعي منظم، تكلل بتأسيس أول ناٍد بالمنطقة لسباقات الحمام
الزاجل، وإنتاج من سالالت مصنفة عالميًا في السباقات الدولية. وحسب «واس» أوضح رئيس نادي
الجنوب لسباقات الحمام الزاجل بنجران، ناصر الربيعي، أن إنشاء النادي بدأ بفكرة عمل جمعية للحمام
الزاجل بنجران خالل عامي 2014م و2015 م، وأن اللجنة السعودية لسباقات الحمام الزاجل اعتمدت
النادي بشكل تجريبي خالل موسم سباقات 2019 م و2020م، وبعد أن قدم النادي سباقات ونتائج
جيدة، تم اعتماده نادًيا رسمًيا بموسم سباقات 2021م و2022م، ليكون ناديًا ومركزًا لسباقات

الحمام الزاجل بالمنطقة الجنوبية بشكل عام ومقره نجران.
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

"المياه الوطنية" تنهي تنفيذ مشروعي محطة المعالجة وخطوط وشبكات الصرف الصحي بعقيق الباحةعنوان الخبر

أخبار شركة المياه الوطنيةتصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

37تكرار الرصدالعددالكاتب

"المياه الوطنية" تنهي تنفيذ مشروعي محطة المعالجة
وخطوط وشبكات الصرف الصحي بعقيق الباحة

الباحة - واس
أنهت شركة المياه الوطنية، ممثلة في القطاع الجنوبي تنفيذ مشروع محطة المعالجة ومشروع

خطوط وشبكات الصرف الصحي في حيي (الحزم والغوث) بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة.
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وبينت الشركة أن المشروعين البيئيين تجاوزت تكلفتهما اإلجمالية (128) مليون ريال، وتضمنا
تشييد محطة معالجة بسعة تصميمة (12,500) متر مكعب يوميًا، وستعمل كمرحلة أولى بطاقة
(6,250) مترًا مكعبًا يوميًا، كما نفذت خطوط وشبكات بلغت أطوالها أكثر من (65) كيلو مترًا

طوليًا.

وأوضحت أن هذه المشاريع تأتي بهدف تأسيس منظومة الخدمة في قطاع الخدمات البيئية
بالمنطقة، وزيادة نسبة التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع الضرر البيئي.

ودعت الشركة عمالءها في حيي (الحزم والغوث) بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة، لتقديم طلبات
إيصال توصيالت الصرف الصحي من خالل قنواتها الرقمية.
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

«التحلية» تحقق رقًما قياسًيا جديًدا بإنتاج 6.3 ماليين متر مكعب من المياه المحالة يومًياعنوان الخبر

أخبار المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةتصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

«التحلية» تحقق رقًما قياسًيا جديًدا بإنتاج 6.3 ماليين متر
مكعب من المياه المحالة يومًيا

«الجزيرة» - االقتصاد:
زت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مكانتها العالمية بتحطيم رقمها القياسي في إنتاج عزَّ
المياه المحالة، وتحقيق رقم قياسي عالمي جديد برفع إجمالي كمّية اإلنتاج من 5.9 ماليين متر
مكعب يومًيا إلى 6.3 ماليين متر مكعب من المياه المحالة يومًيا، يتم نقلها وتوزيعها في كافة

مناطق المملكة.
 

جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد ملتقى تطوير ممكنات صناعة التحلية Evolve 2023، الذي مثل منصة
مثالية جمعت 60 خبيًرا ومختًصا من المعنيين بالقطاع والصّناع وموردي المياه، وممثلي الوزارات
والهيئات والمؤسسات البحثية واألكاديمية، لمناقشة مستقبل ممكنات صناعة التحلية، وتوطين
تحلية المياه وسالسل التوريد وصناعة األغشية، لإلسهام في خفض تكلفة عمليات التحلية ودفع
عجلة االبتكار وتنويع مصادر الدخل، وتسريع االنتقال إلى كل صور الطاقة النظيفة والمستدامة
للبناء على األرقام القياسية التي حققتها «التحلية» ومنها رقمها القياسي للمنظومات األقل
استهالًكا للطاقة في العالم، بـ 2.27 كيلو وات في الساعة/م 3 المسّجل في موسوعة غينيس
لألرقام القياسية. وكانت «التحلية» التي تستشرف خالل المرحلة القادمة مزيًدا من التقنيات
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المبتكرة واالستثمارات في هذه الصناعة، قد وقعت 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم ثنائية مع مجموعة
من المؤسسات األكاديمية والبحثية والشركات السعودية والعالمية الرائدة في صناعة تحلية
المياه، سعًيا منها لتوطيد مزيد من التعاون في األبحاث المشتركة وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات،
ومواصلة الجهود إلنتاج المياه المحالة بأعلى جودة وأقل تكلفة، وتحقيق إضافة نوعية واإلسهام

في مختلف الصناعات الوطنية، لينعم الجيل القادم باالستدامة.
 

وسعت «التحلية» لزيادة فوائد التصنيع المحلي واإلمداد لجميع أصحاب المصلحة، وتعزيز فرص
االستثمار الخالق في هذا المجال، وإحراز تقدم في أداء تحلية المياه، وتحقيق تطورات تحويلية مع
التصنيع اإلضافي، واالستفادة من الهندسة الدقيقة والخبرات المتراكمة لتعزيز أداء األغشية، وبحث
مصادر اإليرادات غير التقليدية الممكنة من تحلية المياه بخالف مياه الشرب، ومواصلة التقدم في

جعل مستقبل صناعة التحلية أكثر صداقة للبيئة ومصدًرا رئيسًيا للمياه بأسعار مناسبة.
 

وقدمت «التحلية» عبر معرض وملتقى تطوير ممكنات صناعة التحلية الذي استمرت فعالياته 3 أيام
في الرياض، رحلة معرفية فريدة من نوعها كشفت خاللها عن تفاصيل صناعة المياه بداية من إنتاجها
في منظومات التحلية ثم نقلها لمسافات طويلة عبر أنابيب ضخمة إلى المدن الكبرى وأخيًرا توزيعها
عبر شبكات ذكية، فيما قدم المعرض والملتقى جانًبا مهًما من تاريخ صناعة تحلية المياه في

المملكة منذ بدايته في العام 1907 وحتى اليوم.
 

واستعرضت «التحلية» أمام جيل الشباب الحاضر في الملتقى لمحة عن آفاق التقدم الريادي للمملكة
في تحلية المياه، والفرص الواعدة في هذه الصناعة، حيث توافد على الملتقى مجموعات من طالب
وطالبات عدد من الجامعات ليتعرفوا على تفاصيل صناعة تحلية المياه المالحة بالمملكة على
المستويين العملي والتاريخي، في رحلة لتوسيع األفق والفكر واإلبداع لدى األجيال القادمة,
واالنتقال إلى آفاق أوسع في التقدم العلمي لالستفادة من فرص النمو الواعدة، عن طريق دعم

ممكنات الريادة وجودة الحياة، وتعظيم توطين الصناعات واالبتكار والمحتوى المحلي.
 

واختتم ملتقى تطوير ممكنات صناعة التحلية فعالياته في الرياض يوم أمس، بعد أن شهد عقد 10
حلقات نقاشية موسعة وورش عمل مختصة هدفت إلى تطوير الجيل القادم من صناعة تحلية المياه
بالمملكة، وتبني التقنيات الجديدة في قطاع المياه وتنمية سلسلة التوريد محلًيا، وتعزيز التوطين
في هذه الصناعة، واالستفادة من إنجازات تحلية المياه في المملكة، واستثمار سبل التسويق

التجاري لها واعتماد التكنولوجيا وتسريع الجيل التالي من تحلية المياه.
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

محافظ بيشة يستقبل نائب مدير عمليات مؤسسة الري والصرف باألحساءعنوان الخبر

أخبار المؤسسة العامة للريتصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

محافظ بيشة يستقبل نائب مدير عمليات مؤسسة الري والصرف
باألحساء

صحيفة عسير – حنيف ال ثعيل :
أستقبل محافظ بيشة عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد بمكتبه االستاذ محمد بن سعود المعاوي مدير
مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في بيشة والمهندس عبدالعزيز الرشود مدير عمليات مؤسسة
الري والصرف باألحساء وفريق العمل المصاحب له واطلع سعادته خالل االستقبال على جهود
مؤسسة الري والصرف والتي تهدف إلى تحسين مستويات جودة العمليات التشغيلية و تم دراسة
الطرق المثلى لالستفاده من مياه سد الملك فهد ليستفيد منها المزارعين بالمحافظة وأكد
سعادته على ضرورة العمل على تنفيذ الدراسات التي تسهم في تطوير عمل المؤسسة وتحافظ على
الموارد المائية وتحقيق االستفادة المثلى منها، مشددًا على توعية المزارعين بأحدث األساليب
المستخدمة في الري، والمحافظة على المنتجات الزراعية الوطنية وتشجيعها متمنيًا سعادته للجميع
التوفيق من جهتهم قّدموا شكرهم على حرصه واهتمامه وما يقدمه سعادته من إقتراحات تدعم

أعمال المؤسسة في المحافظة لتحقيق االستفادة القصوى من الموارد المائية
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

أسباب ظهور بؤر لقرود البابون في بعض المواقع بالرياضعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةتصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

7تكرار الرصدالعددالكاتب

أسباب ظهور بؤر لقرود البابون في بعض المواقع بالرياض

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن أسباب ظهور بؤر لقرود البابون في بعض المواقع
بمنطقة الرياض.

 
وقال المركز في تغريدة على موقع التواصل االجتماعي "تويتر": "اقتناء صغار قرود البابون ثم
التخلص منها إذا كبرت بإطالقها خارج النطاق العمراني يشكل لها بؤرا في مناطق ليست ضمن

امتدادها الجعرافي الطبيعي".
 

وكان مركز تنمية الحياة الفطرية، دعا الجميع للتوقف فورًا عن إطعام قرود البابون، وعدم إتاحة
مخلفات األطعمة في متناولها.
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

اليوم العالمي لألراضي الرطبة ُيعّرف بالتنوع اإلحيائيعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةتصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

اليوم العالمي لألراضي الرطبة ُيعّرف بالتنوع اإلحيائي

جدة - واس
يعكس اليوم العالمي لألراضي الرطبة مجهودات دول العالم ومن ضمنها المملكة؛ في الحفاظ على
األراضي الرطبة ألهميتها كبيئات نوعية تثري التنوع اإلحيائي النباتي والحيواني، ودعم حماية هذه
البيئات الحيوية؛ في مختلف الدول من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة؛ لما تمثله هذه األراضي

في حياة اإلنسان ووظائفها الحيوية بالنسبة لكوكب األرض.
 

ويسلط هذا اليوم الذي يصادف 2 فبراير من كل عام؛ الضوء على األراضي الرطبة، وتعريف المجتمع
بها؛ كنظم بيئية توجد بها مياه سطحية طوال العام بصفة دائمة أو مؤقتة؛ حيث تقوم المملكة
ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمجهودات حثيثة حفاظًا على هذا التنوع البيئي؛
بالتعاون مع المجتمع الدولي؛ كون األراضي الرطبة جزء من الموروث الثقافي للبشرية، وأحد منابع
الحس الجمالي، والعامل األساس الذي يتحكم في البيئة والحياة النباتية والحيوانية المرتبطة بها،
إلى جانب أهميتها في تحقيق التنمية المستدامة ورفاه اإلنسان؛ حيث تولي حكومة خادم الحرمين
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الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين -حفظهما الله- المحافظة
على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية اهتمامًا كبيرًا على كافة األصعدة.

 
وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه على الرغم من أن األراضي الرطبة ال تمتد إال على
حوالي %6 من سطح األرض فإن %40 من كافة أنواع النباتات والحيوانات تعيش أو تتكاثر في
األراضي الرطبة؛ التي ٌتفقد بمعدل أسرع 3 مرات من فقدان الغابات؛ وذلك بسبب سحب المياه
الكثيف، والتوسع الحضري، والتلوث والجفاف، واستصالح األراضي الزراعية، واإلفراط في استغالل

الموارد.
 

وأشار إلى أن األراضي الرطبة الساحلية تعمل على عزل الكربون وتخزينه بمعدل 55 مرة؛ أسرع من
الغابات االستوائية المطيرة، وتقوم خدمات النظم البيئية الموجودة في بيئات األراضي الرطبة
بتقليل االحتباس الحراري وذلك بمنع وحجز الكربون وتنقية المياه؛ مبينًا أن األراضي الرطبة تنقسم
إلى ثالثة أنواع هي: األراضي الداخلية، والساحلية، والتي صنعها اإلنسان؛ كما أنها موطن للعديد من

النظم البيئية واألنواع الفطرية الهامة.
 

وعمل المركز في إطار جهوده للمحافظة على األراضي الرطبة؛ على تحديث اإلستراتيجية الوطنية
لبيئات األراضي الرطبة في المملكة، وتسمية المواقع المرشحة تمهيدًا النضمام المملكة التفاقية
«رامسار» لألراضي الرطبة، وتقييم حالة بيئات األراضي الرطبة لحوالي 22 موقعًا جغرافيًا من المواقع
المقترحة، ودراسة التنوع األحيائي لألراضي الرطبة في المملكة، وتطبيق اللوائح واألنظمة المتعلقة

باألراضي الرطبة.
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قريبًا.. مشروع لـ"تقييم" أداء القطاعات بـ"مؤشرات" األداء البيئيعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئيتصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

قريبًا.. مشروع لـ"تقييم" أداء القطاعات بـ"مؤشرات" األداء
البيئي

سليمان العنزي
قريبًا.. مشروع لـ"تقييم" أداء القطاعات بـ"مؤشرات" األداء البيئيكشفت مصادر لـ "أخبار 24"، أن
المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي، يعتزم إعداد مشروع يستهدف تقييم أداء القطاعات، من
خالل مؤشرات ُتعنى باألداء البيئي. وبحسب المصادر، فإن تحرك المركز الوطني للرقابة، يأتي كجزء
أساسي من العمل مع كافة األطراف، لالرتقاء بااللتزام البيئي، من خالل جمع البيانات وتحليلها،

والوصول إلى التقييم البيئي، وتعزيز الرقابة واإلرشاد للقطاعات الحكومية والخاصة.
 

ويسعى المركز من خالل هذا المشروع، إلى تطوير وتشغيل برنامج ومنصة مراقبة وعرض لمؤشرات
األداء البيئي وتقارير الجهات، من أجل مراقبة مدى التزام القطاعات البيئية وإصدار تقارير دورية، لرفع

مستوى األداء البيئي لجميع القطاعات العامة والخاصة في المملكة، عبر هذه المنصة.
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الملف الصحفي لتاريخ 15-07-1444

تشجير عدد من المتنزهات في مكةعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرتصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

تشجير عدد من المتنزهات في مكة

الرياض - سعيد المبارك
أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تدشين أعمال تشجير وتأهيل عدد من
المتنزهات الوطنية بمنطقة مكة المكرمة، حيث شملت متنزه خليص الوطني من خالل زراعة 135
ألف شجرة، ومتنزه الطائف الوطني في سيسد 150 ألف شجرة، والبهيته الوطني 50 ألف شجرة،
وسد وادي حلي في محافظة القنفذة 120 ألف شجرة، وحلي البري 90 ألف شجرة، والمتنزه البيئي
في الجموم 95 ألف شجرة، إلى جانب أعمال التسييج، وإنشاء وتمديد شبكات ري متكاملة، وتركيب

خزانات المياه، وتوريد الشتالت.
 

وتأتي مشروعات ومبادرات التشجير التي يطلقها المركز في المتنزهات الوطنية والمحميات الملكية
والسواحل البحرية، وكذلك المسيجات والوديان والروضات والسهول في جميع مناطق المملكة في
إطار جهوده لتنمية الغطاء النباتي تحقيًقا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، التي ستمثل نقلة

نوعية تعزز التنمية المستدامة، وتسهم في تحسين جودة الحياة.
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وتندرج قائمة مشروعات المركز للتشجير وحماية مواقع الغطاء النباتي ضمن سلسلة من العقود
واالتفاقيات التي يوقعها مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية وبيوت
ا الخبرة العالمية؛ لتعزيز التعاون والتكامل، واستقطاب الخبرات النوعية والتجارب الناجحة عالمي�
والتقنيات والتطبيقات المميزة في مجال التشجير، وتوحيد الجهود الوطنية وتنظيمها بهدف تنمية
الغطاء النباتي وتأهيل مواقعه؛ للحد من التصحر والجفاف وزحف الرمال، والمحافظة على الموارد

الطبيعية.
 

ُيذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور
منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة االحتطاب، إضافة إلى اإلشراف على أراضي المراعي،
وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة

الحياة.
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األردن : إغالق أسواق المواشي لمدة 14 يومًاعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

األردن : إغالق أسواق المواشي لمدة 14 يومًا

كشفت وزارة الزراعة في األردن عن نتائج تحليل فيروس الحمى القالعية من قبل المختصين في كلية
الطب البيطري جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة ظهور عترة جديدة
لفيروس الحمى القالعية يسمى (SAT2) وهو غير مسجل في األردن سابقا وهو مسجل في دول
(العراق، الكويت، أثيوبيا) وبينت وزارة الزراعة أن نتائج التحليل التي قام بها األستاذ الدكتور
مصطفى عبابنة إخصائي علم الفايروسات في كلية الطب البيطري قد تمت مطابقتها مع المختبر
المرجعي في (بريطانيا) مختبر ( بيو برايت) وهو مختبر معتمد من منظمة الصحة الحيوانية العالمية .

 
وقالت في بيان أنه بناء على هذه النتائج قامت الوزارة باتخاذ جملة من اإلجراءات منها:

1 - التواصل مع الشركات المصنعة للقاحات البيطرية لتوفير اللقاح الذي يغطي هذه العترة .

2 - إغالق أسواق المواشي في كافة مناطق المملكة ولمدة ?? يوما .
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3 - تشكيل لجنة لحصر األضرار والتي لحقت بمربي األبقار ، ومخاطبة الجهات الرسمية لوضع نقاط

تفتيش وإغالق لمنع تنقل الحيوانات بين المحافظات.
4 - تعليق استيراد األعالف الخشنة المستوردة من العراق وبشكل مؤقت وإجراء المخاطبات الالزمة

لتحمل الوزارة رسوم مكب النفايات للتخلص من الحيوانات النافقة .
 

وبحسب الوزارة فإنه تهدف هذه اإلجراءات إلى محاصرة البؤر في منطقة اإلصابة وعدم انتقالها
للمناطق المحيطة ضمن البروتوكول المرعي.
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نفوق 58 مليون طائر في أمريكا بسبب تفشي أنفلونزا الطيورعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر15-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

نفوق 58 مليون طائر في أمريكا بسبب تفشي أنفلونزا الطيور
 

 
البالد – وكاالت

كشف مركز مكافحة األمراض والوقاية منها في الواليات المتحدة األمريكية عن نفوق ما يزيد على
58 مليون طائر حتى اآلن بسبب تفشي انفلونزا الطيور منذ أوائل العام الماضي.

 
وذكر تقرير إحصائي للمركز األمريكي نشره اليوم األحد أن هذه اإلحصائيات شملت عدد الطيور
النافقة في 47 والية أمريكية ومن بينها طيور المزارع والطيور المنزلية باإلضافة إلى الطيور البرية

أيضا.
 

وأشار المركز في تقريره إلى أن انتشار فيروس االنفلونزا ينتقل عن طريق مالمسة الطيور المصابة
من خالل الفضالت أو الريش أو االتصال المباشر بكل الطيور الداجنة، وأوصت بقيام العمال
والمتعاملين مع الطيور بارتداء المالبس الواقية لحماية انفسهم من اإلصابة التي يخشى من

انتقالها للبشر وخاصة مع استمرار موسم الشتاء.
 

وأضاف التقرير أن انفلونزا الطيور، والمعروفة علميا باسم “اتش 5 ان 1، بدأ تعقبها للمرة األولى في
عام 2016 بعد موجة تفشى إلنفلونزا الطيور في العالم والتي نفق خالل ما يزيد على 50 مليون طائر

بالواليات المتحدة وحدها واعتبر هذا رقما قياسيا.
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