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الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

د على إجراءات االختبارات والفحوصات على المواشي في منفذ الحديثة لمنع دخول المصابة منهاعنوان الخبر "البيئة" بالجوف تشدِّ

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

11تكرار الرصدالعددالكاتب

د على إجراءات االختبارات والفحوصات على "البيئة" بالجوف تشدِّ
المواشي في منفذ الحديثة لمنع دخول المصابة منها

سكاكا - واس
د فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف إجراءات االختبارات والفحوصات على المواشي شدَّ
واإلرساليات الحيوانية في المحجر الحيواني والنباتي بمنفذ الحديثة ، ومنع دخول المواشي المصابة

باألمراض الوبائية إلى المملكة.

وأكَد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف علي بن محمد المنصور،أهميَة
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2423993
https://ajel.sa/local/85yeu8gytd
https://www.kabrday.com/275315.html
https://www.alweeam.com.sa/911179/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9/
https://wasel-news.com/?p=553080
https://alkhaleej365.co/saudi-arabia-news/11896554
https://www.slaati.com/2023/02/06/p2218504.html
https://www.sra7h.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD/
https://mn2ol.com/ksa/1453140/
https://alsaudi24.com/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%88%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84/
https://www.anbauna.com/archives/119733?feed_id=40136&_unique_id=63e146c46b467


المحجر الحيواني والنباتي بمنفذ الحديثة ودوره في منع دخول المواشي المصابة باألمراض الوبائية
وتطبيق نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية والئحته التنفيذية

بالمملكة.

وقام المنصور - اليوم- بجولة تفقدية على المحجر اطمأن خاللها على منظومة العمل والتدابير
المتخذة لمنع دخول المواشي المصابة باألمراض الوبائية من خالل إجراء جميع االختبارات الالزمة تجاه

األوبئة واألمراض.

قة لمنع وفي ختام الجولة، أشاد مدير عام فرع الوزارة بجهود منسوبي المحجر ودقة اإلجراءات المطبَّ
دخول المواشي المصابة، وضمان صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
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الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

مدير بيئة القنفذة يستقبل ” وقاء بمكة” ويبحثان سبل التعاون في مكافحة اآلفات الزراعية واألمراض الحيوانيةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

مدير بيئة القنفذة يستقبل ” وقاء بمكة” ويبحثان سبل التعاون
في مكافحة اآلفات الزراعية واألمراض الحيوانية

القنفذة  – عبدالله الحميري :
أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن ابراهيم المعيدي
أهمية األعمال التي سيقدمها مركز وقاء في متابعة ومكافحة اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية

بما يسهم في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز األمن الغذائي في المحافظة وفقًا لتطلعات الوزارة.
 

جاء ذلك خالل استقبال وفد من المركز الوطني للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية
ومكافحتها (وقاء) بمنطقة مكة المكرمة يضم مدير ادارة الصحة الحيوانية بفرع منطقة مكة
المكرمة فؤاد الغامدي، والمهندس فهد العتيبي من الصحة النباتية ، وحسن النخلي مسؤول

مكافحة نواقل األمراض.
 

وجاءت زيارة الوفد لبحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق والدور التكاملي بين مكتب الوزارة
بالقنفذة ومركز وقاء في سبيل تنفيذ األعمال واالستراتيجيات الخاصة بالرقابة والمكافحة من
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https://wasel-news.com/?p=552978
https://www.mnbr.news/337261.html
https://www.makkahnews.sa/5334150.html
https://sahmnews.com.sa/?p=210034
https://www.albayannews.net/244600


اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية في المحافظة .
 

والتقى مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة خالل الزيارة بالموظفين المعارين لدى مركز وقاء من
منسوبي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة واستعرض الخطط المستقبلية

لتنفيذ األعمال وسبل تنفيذها بكل كفاءة واستباقية.
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الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

االجتماع االول بين صندوق التنمية الزراعي ومكتب وزارة البيئه والمياه والزراعه بمحافظة القرياتعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

االجتماع االول بين  صندوق التنمية الزراعي ومكتب  وزارة البيئه
والمياه والزراعه بمحافظة القريات

عاشق القويني  ـ  الحدث
 عقد االجتماع االول اليوم االثنين الموافق 15-7-1445ه بين صندوق التنميه الزراعي بمحافظة
القريات ومكتب وزارة البيئه والمياه والزراعة بمحافظة القرياتالوتم خالل االجتماع طرح ومناقشة
االعمال المشتركة بين صندوق التنمية الزراعي  ومكتب وزارة البيئه والمياه والزراعه فيما يخدم
  وتقديم جميع التسهيالت حسب االنظمة والتعليمات للحصول المستفيدين في القطاع الزراعي
على الدعم الممكن من البرامج التمويلية  لتشجيع االستثمار في القطاع الزراعي للمساهمه في دعم
  (الزراعي -الثروه   ومنها   مجاالته المتنوعه القطاع المحلي وتحقيق االمن الغذائي في جميع

الحيوانيه-دواجن -االستزراع السمكي -انتاج االلبان ومشتقاتها -المناحل وانتاج العسل )
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https://sahmnews.com.sa/?p=210099
https://cutt.us/w2j5G


الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

“البيئة” تطرح فرصة استثمارية في مشتل الزهور بمنطقة الحدود الشماليةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

“البيئة” تطرح فرصة استثمارية في مشتل الزهور بمنطقة
الحدود الشمالية

صراحة – الرياض :
اعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم عن طرح فرصة استثمارية في مشتل الزهور بمنطقة

الحدود الشمالية؛ بهدف تنمية زراعة الزهور في المملكة.
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https://www.sra7h.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84/


الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

مهرجان العسل األول بنجران يشهد إقباًال واسعًا من الّزوارعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

مهرجان العسل األول بنجران يشهد إقباًال واسعًا من الّزوار

نجران -واس
يشهد مهرجان العسل األول بمنطقة نجران، الذي ينظمه مركز بئر عسكر بالتعاون مع فرع وزارة البيئة
والمياه والزراعة بالمنطقة، والمقامة فعالياته بمركز األمير مشعل للفعاليات والمؤتمرات، إقباًال

واسعًا من الّزوار .

وتتضمن فعاليات المهرجان عرض أنواع العسل للنحالين مثل السدر والسمرة والشوكة والطلح؛
ويهدف إلى تسويق منتجاتهم من العسل، وتثقيفهم بتحسين طرق التعبئة والعرض لمنتجاتهم، كما
أن المهرجان فرصة لتعريف الزّوار بمختلف أنواع منتجات النحل . يذكر أن المهرجان يفتح أبوابه للزّوار

يوميًا من الساعة الـ 4 عصرًا حتى الساعة الـ 10 مساًء .
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2423934
https://www.alyaum.com/articles/6451127
https://www.ikbariyamubasher.com/%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-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7/


الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

بيئة الزلفي وجمعية المشاة تنظمان فعالية المشيعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

بيئة الزلفي وجمعية المشاة تنظمان فعالية المشي

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

بة. األيام توافد أعداد كبيرة من المتنزهين والزوار لالستمتاع بالخضرة وطبيعتها الخالَّ
 

وأوضح مدير عام المكتب عبدالمحسن السلمان أن فعالية المشي التي ُنّظمت بالشراكة مع زمالئنا
بجمعية المشاة تأتي ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة وفقًا لبرنامج جودة الحياة من خالل
تعزيز المشاركات المجتمعية وتوعية أفراد المجتمع باألثر اإليجابي لرياضة المشي على الصحة العامة
وتحقيقًا ألهداف رؤية المملكة 2030 م في مجاالت حماية البيئة وتنميتها، في ظل توجيهات
ومتابعة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض م. خالد الصنعاء، معربًا عن شكره وتقديره للجمعية

لدورها الحيوي في الفعالية ولكافة المشاركين.
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https://www.al-jazirah.com/2023/20230207/ln11.htm


الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

الشمراني يكرم الموظفين المتميزين ببيئة العرضياتعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

الشمراني يكرم الموظفين المتميزين ببيئة العرضيات

منبر - العرضيات :  
قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات بتكريم الموظفين المتميزين الذين

حققوا نتائج ممتازة وقدموا أداًء متميًزا في العمل لتكون حافًزا لهم على العطاء.
 

وأشار مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات المهندس عبدالله بن زبران
الشمراني، أن هذا التكريم يأتي نظير تميزهم في عملهم ولما بذلوه من جد واجتهاد لنجاح العمل
وتحقيق األهداف، متمنًيا للجميع دوام التوفيق والنجاح، وإلى أهمية تحمل الموظفين
لمسؤوليتهم تجاه إدارتهم والنهوض بها وتبني نهج عملي لتطوير أعمال اإلدارة وإلى بذل المزيد من

الجد واالجتهاد والمثابرة لتحقيق أهداف وتطلعات الوزارة .
 

وأعرب الموظفون المكرمون عن شكرهم وتقديرهم على هذا التكريم .
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https://www.mnbr.news/337231.html


 
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 16-07-1444

نحمي بيئتنا من أجل وطننا عنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددمحمد لويفي الجهنيالكاتب

نحمي بيئتنا من أجل وطننا?
 

محمد لويفي الجهني
مع استمرار هطول االمطار ولله الحمد على مناطق المملكة العربية السعودية وتحسن األجواء
الطبيعية باكتساء األرض بالربيع مما ساهم في إغراء المتنزهين السياح إلى الخروج والتنقل في
سياحة شتوية ربيعية بين مناطق المملكة بحثًا عن جمال الطبيعة وظواهرها المختلفة وسحرها
وربيعها وأمطارها وثلوجها وذلك لتوثيقها واالستمتاع بجماليات الطبيعة وسحرها وكيف أحيا الله
االرض باإلمطار حتى أنبتت وأزهرت من كل زوج بهيج وأخضرت بالربيع بجودة حياة طبيعية من صنع

الله ببيئة جاذبة تسر الناظرين من المتنزهين والسائحين في طبيعة الله.
 

ولكن لالستمرارية في االستدامة الدائمة لمخرجات هذه الطبيعة على السائحين والمتنزهين االلتزام
بالمحافظة على الطبيعة من التدمير وااللتزام بأنظمة وقوانين وبرتوكوالت متنزهاتنا البيئية
الطبيعية العامة وغيرها لتستمر لنا ولغيرنا وألجيالنا ومن هذه التوعية البيئة االلتزام في خط سير
واحد أثناء التنزه وسقوط االمطار ومتابعتها حتى ال ندمر البيئة ونمنع ظهور الربيع بسبب تدميرها
آثار سياراتنا ويفضل إيقاف السيارة والنزول منها والوصول الى المكان المقصود سيرًا على االقدام.
ومن السلبيات. كذلك التي يقوم بها بعض المتنزهين عدم تنظيف أماكنهم بترك مخلفاتهم وآثارهم
السلبية وهم بذلك أثروا على البيئة الطبيعية وجمالها. وكذلك من المحظورات عدم إشعال النار

وقطع االشجار.
 

لذلك عزيزي المتنزه السائح في االماكن الطبيعية البرية والبحرية نتمنى أن تتطلع وتتعرف على
األنظمة وتلتزم بها وذلك حتى تكون طبيعة بالدنا خضراء جميلة ونظيفة وال ندمرها بالممارسات
السلبية التي نقوم بها بقصد أو بجهل لثقافة المحافظة على استدامة السعودية الخضراء من أجل
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https://albiladdaily.com/2023/02/07/%D9%86%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%86%D8%A7/


ذلك ما تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
ومكافحة التصحر ببذل الجهود لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر واالشراف المباشر على إدارة
أراضي المراعي والمتنزهات الطبيعية والغابات واستثمارها والمحافظة عليها بهدف تنمية الغطاء
النباتي ومكافحة التصحر وقاموا بسن األنظمة ومنها مثًال ُيحظر استخدام الحطب والفحم المحلي
في أي أنشطة تجارية كالمطاعم والمخابز والمطابخ وما في حكمها. والعقوبة قد تصل الي أكثر من
ثالثين ألف ريال للمتر المكعب الواحد ويتابع ذلك على الواقع الميداني ويطبق االنظمة  األمن البيئي
والذي يقوم بمتابعة المخالفين ?لنظام البيئة من إشعال النار مثًال في المتنزهات الطبيعية وفي غير
األماكن المخصصة لها بدون اتخاذ االحتياطات الالزمة وكذلك قطع االشجار وتجريف التربة ورمي
المخلفات في غير أماكنها وصيد الحيوانات الفطرية وسيتم إيقاف من يفعل ذلك بتطبيق العقوبات

عليه من قبل االمن البيئي.
 

ومع استمرار نشر األنظمة التوعوية والتثقيفية ستستمر االستدامة الدائمة للغطاء النباتي
وسنحافظ على بيئتنا الطبيعية بأشجارها وحيواناتها من التدمير والتغير المناخي والحضاري وستنمو
النباتات وستعود االشجار ونكافح التصحر بالتوعية والمتابعة وتطبيق األنظمة وسيعود الغطاء
النباتي ويستمر، وتكون السعودية وطننا خضراء جميلة تسر الناظرين بطبيعتها الخضراء وتتحقق
جودة الحياة من خالل الجمال البصري االخضر بالنور المسطر وبالنماء والزراعة والتقدم برؤية شاملة

لسعودية خضراء.
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الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

"الشورى": تعديل عدد من مواد مشروع نظام صندوق التنمية الّزراعيةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

"الشورى": تعديل عدد من مواد مشروع نظام صندوق التنمية
الّزراعية

واس - الرياض
عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة عشر من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، اليوم،
برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لمناقشة

الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
 

وفي مستهلِّ الجلسة ناقش المجلس مشروع نظام صندوق التنمية الّزراعية، المعاد إلى المجلس
لدراسته عمًال بالمادة (17) من نظام المجلس، بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون

مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
 

وبعد أن قدمت لجنة المياه والّزراعة والبيئة تقريرها بشأن مشروع النظام، الذي تاله أمام المجلس
رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، صّوت المجلس بالموافقة على تعديل عدٍد من مواد مشروع نظام
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صندوق التنمية الّزراعية، كما صّوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع مذكرة حول منح المملكة
العربية السعودية صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون.

 

وجاء قرار المجلس بْعد أْن قّدمْت لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن مشروع المذكرة، حيث تال تقرير
اللجنة أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.

 
إلى ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهٍم بين وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في
المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة وتقنية المعلومات في جمهورية الصين الشعبية في مجال

االقتصاد الرقمي.
 

جاء ذلك بعد تالوة رئيس لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات الدكتور متعب المطيري تقرير
اللجنة ورأّيها بشأن مشروع المذكرة.

 
عقب ذلك اطلع المجلس على تقرير مقدم من لجنة حقوق اإلنسان بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين
هيئة حقوق اإلنسان في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني لحقوق اإلنسان في جمهورية
أوزبكستان، تاله أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور خالد المحيسن ، وبعد طرح تقرير اللجنة

وتوصياتها صّوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم.
 

وفي ذات الجلسة، وافق مجلس الشورى على تقريٍر مقّدٍم من لجنة المياه والّزراعة والبيئة، قدمه أمام
المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن انضمام المملكة لمنظمة الُبن العالمية، كما وافق
مجلس الشورى خالل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهٍم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة
في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة واالقتصاد اإلبداعي -وكالة السياحة واالقتصاد

اإلبداعي- في جمهورية إندونيسيا.
 

وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروع المذكرة
التفاهم تاله أمام المجلس رئيس اللجنة األستاذ ناصر الدغيثر.
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الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

طرح 35 مشروعًا عبر منصة "استطالع"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

8تكرار الرصدالعددالكاتب

طرح 35 مشروعًا عبر منصة "استطالع"

الرياض - واس
تعرض منصة "استطالع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حاليًا 35 مشروعًا تنظيميًا وإجرائيًا ذا صلة
بالشؤون االقتصادية والتنموية، بهدف تمّكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء

مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.
 

ويسعى البنك المركزي السعودي من خالل طرحه مشروع "نظام البنوك" إلى استقرار ونمو القطاع
البنكي، وتحفيز االستثمار فيه، إضافة إلى تعزيز حماية الودائع ومصالح المودعين والعمالء، وينتهي

االستطالع على هذا المشروع بتاريخ 24 فبراير 2023م.
 

من جهتها تهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان من خالل مشروعها "تسوير األراضي
الفضاء" إلى تعديل ثقافة وسلوك المواطن واألعمال التشغيلية بما يتماشى مع تحسين المشهد
الحضري العام، وتعد األراضي الفضاء الواقعة على الطرق والشوارع من أبرز العناصر التي يجب ضبطها

وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، وينتهي االستطالع على هذا المشروع بتاريخ 9 فبراير 2023م.
 

بدورها تستطلع الهيئة العامة للغذاء والدواء المرئيات على مشروع "متطلبات تعيين جهات تقويم
المطابقة" وذلك بهدف تحديد االشتراطات والمتطلبات الفنية لحصول جهات تقويم المطابقة

15
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https://www.sra7h.com/%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d8%b7%d8%b1%d8%ad-35-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85/


والمختبرات الخاصة على شهادة التعيين من الهيئة للقيام بمهام ذات عالقة بالهيئة، وينتهي
االستطالع على المشروع بتاريخ 26 فبراير 2023م.

 

وطرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع "المربعات الصحية البيطرية المستقلة" بهدف تنظيم
متطلبات القطاع الخاص بشأن المربعات الصحية البيطرية، ودور الوزارة فيها، وصالحيات مراقب األمن
الحيوي، إضافة الى استكمال أحكام الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة، وينتهي االستطالع على المشروع

بتاريخ 24فبراير 2023م.
 

ومن المشروعات المطروحة عبر منصة "استطالع" مشروع "انضمام المملكة إلى معاهدة الويبو بشأن
األداء والتسجيل الصوتي" التابع لـ الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والذي يهدف إلى حماية الحقوق
المالية لفناني األداء فيما يخص أعمالهم المثبتة في تسجيالت صوتية، وينتهي هذا االستطالع بتاريخ

4 أبريل 2023م.
 

ويأتي طرح مشروعات األنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة "استطالع"، تأكيدًا لتعزيز الشفافية
في البيئة التشريعية ونشر ثقافة االستطالع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص،
وإشراكهم في صياغة المشروعات المرتبطة بالشأن االقتصادي والتنموي، وذلك تحقيقًا لمستهدفات

رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر األكثر تنافسية عالميًا.
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الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

اشتراط شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة للشركات المستفيدة من القائمة اإللزاميةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

اشتراط شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة
للشركات المستفيدة من القائمة اإللزامية

واس
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اشتراط إصدار شهادة المحتوى المحلي للمنشآت
الكبيرة والمتوسطة والمصانع المستفيدة من القائمة اإللزامية، حيث تستهدف الهيئة في الفترة
الحالية 7 قطاعات متنوعة: قطاع المستلزمات الطبية، وقطاع البناء والتشييد، وقطاع المواد
الكيميائية واألسمدة، وقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية وقطاع األثاث، وقطاع

مستهلكات النظافة، وقطاع األغذية والمنتجات الزراعية.
 

وأشارت الهيئة إلى تقديم استثناء للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر شريطة أن يتم تقديم شهادة
حجم المنشأة الصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تثبت حجم المنشأة.

 
وأكدت أن إصدار شهادة المحتوى المحلي يعد شرًطا أساسًيا لالستفادة من آلية القائمة اإللزامية في

المنافسات الحكومية.
 

الجدير بالذكر أن الهيئة بدأت في وقت سابق، باشتراط شهادة المحتوى المحلي لقطاع األدوية
والمستحضرات الطبية، كما أن تطبيق القرار الجديد سيتم على مراحل، تبدأ من شهر مايو 2023، وذلك
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للمرحلة األولى من تطبيق االشتراط والتي تشمل قطاعات المستلزمات الطبية والمواد الكيميائية
واألثاث.

 
وتشمل المرحلة الثانية، قطاعات البناء والتشييد ومستهلكات النظافة والمعدات واللوازم الشخصية

والمنزلية، التي يبدأ تنفيذها في سبتمبر 2023.
 

أما المرحلة الثالثة، فستركز على قطاع األغذية والمنتجات الزراعية ويبدأ تنفيذها في فبراير 2024.
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الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

تشكيل "مجلس االستدامة" االستشاري لالستجابة لتحوالت االقتصادات الُمستدامةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

 تشكيل "مجلس االستدامة" االستشاري لالستجابة لتحوالت
االقتصادات الُمستدامة

الرياض - واس
أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST)، وهيئة تنمية البحث والتطوير واالبتكار
(RDIA)، وشركة مايكروسوفت، عن تشكيل "مجلس االستدامة"؛ لالستجابة لتحوالت االقتصادات

عات رؤيتها الطموحة الُمستدامة، وذلك ضمن التزام المملكة بتنفيذ أهداف التنمية الُمستدامة، وتطلُّ
2030 في مجاالت التخطيط، وتأسيس البنية التحتية، وتطوير السياسات واالستثمار، وذلك على

هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي "ليب23" المقام خالل الفترة 6 - 9 فبراير الجاري في العاصمة
الرياض.

 

وقال معالي رئيس المدينة الدكتور منير بن محمود الدسوقي:" إن تأسيس "مجلس االستدامة"،
عات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، التي ُوضعت االستدامة ضمن رؤية 2030، ومع يتماشى مع تطلُّ
مبادرتي سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ "السعودية الخضراء" و"الشرق األوسط األخضر"، للوصول إلى
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الحياد الصفري بحلول عام 2060م، وقيادة موجة جديدة من االستثمارات السعودية الخضراء ذات
الطبيعة االقتصادية الُمستدامة في كل المجاالت واألنشطة.

 

وأكد معاليه أن مجلس االستدامة، سيعمل على تعزيز االبتكار، وبناء الشراكات؛ من خالل تحفيز أصحاب
عاتها في هذا االتجاه، وريادتها على مستوى خارطة المصلحة لضمان تحقيق أهداف المملكة وتطلُّ

التنافسية العالمية.
 

من جانبه أوضح رئيس شركة مايكروسوفت العربية المهندس ثامر الحربي، أن المجلس سيساعد
المؤسسات على تحويل أعمالها وزيادة اإلنتاجية ودفع االبتكار وإدارة عمليات أكثر استدامة، وذلك من
خالل تقديم ُمناقشات المائدة الُمستديرة للقادة، والتقارير ذات العالقة، وتحفيز البحث العلمي
األساسي من خالل البحث والتطوير واالبتكار، وفعاليات هاكاثون الذكاء االصطناعي، وذلك بهدف حل

القضايا الُملحة للمؤسسات المشاركة.
 

وسيؤدي المجلس دورًا محوريًا في تمتين أواصر التعاون بين رواد القطاعين العام والخاص محليا
ودوليًا، حيث سُيشارك أعضاء المجلس في اجتماعات نصف سنوية؛ لتبادل أفضل الُممارسات واتخاذ

قرار بشأن الخطوات المستقبلية.
 

وُيعد "مجلس االستدامة"، الذي تم إعالنه على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي (LEAP)، منصة
استشارية تجمع أصحاب المصلحة األساسيين في قطاعات الصناعة واألوساط األكاديمية والهيئات

الحكومية والخبراء الدوليين، لتيسير اجتماعات وتبادل المعرفة بصورة ُمنتظمة بين القادة.
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الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

البحر األحمر الدولية تنجح في أول عملية نقل من نوعها لنخيل الدوم المحلية في وجهتها المتجددةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

11تكرار الرصدالعددالكاتب

 البحر األحمر الدولية تنجح في أول عملية نقل من نوعها لنخيل
الدوم المحلية في وجهتها المتجددة

تبوك - واس
ذت شركة البحر األحمر الدولية، الشركة المطورة الثنْين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة نفَّ
طموًحا في العالم – "البحر األحمر" و"أماال" – أول عملية ناجحة من نوعها في المملكة لنقل نخيل الدوم
الضخمة إلى وجهتها المستدامة وإعادة زراعتها هناك. وتتماشى العملية بشكٍل وثيق مع األهداف
الوطنية لمبادرة السعودية الخضراء، مع سعي الشركة إلى تقليل االعتماد المفرط على استيراد األنواع

غير المحلية من النباتات.
 

يذكر أن التركيب البنيوي لنخيل الدوم المعمرة يمثل تحديًا كبيرًا أمام "البحر األحمر الدولية" لدى
اعتماد هذا النوع من الشجر المحلي ضمن مخططات تصاميم المسطحات الخضراء لوجهتها المتجددة؛
َصت الشركُة فريَق نظرًا لصعوبة اقتالع جذورها الوتدية من مكانها ونقلها وإعادة غرسها بأمان. وخصَّ
عمٍل كامًال لإلشراف على دراسة اختبار وتطوير منهجيات مصممة خصيصًا لنقل نخيل الدوم؛لضمان

سالمة الجذور، ونقل أكبر قدر من التربة المحيطة بها.
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الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تعلن عن تأهيل أول دفعة من "جوالة المحمية"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

12تكرار الرصدالعددالكاتب

 هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تعلن عن تأهيل أول
دفعة من "جوالة المحمية"

الرياض- واس
أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن إتمام تأهيل أول دفعة من "جوالة المحمية"
والبالغ عددهم 28 جواًال، بهدف تعزيز القدرات الوطنية لحماية الحياة الفطرية وتنميتها واستدامتها
في المحمية، تماشيًا مع المستهدفات البيئية في رؤية السعودية 2030 الرامية إلى حماية المناطق

المحمية وإعادة تأهيلها.
 

وخضع المتأهلون إلى برنامج تدريبي مكثف امتد ألكثر من 150 ساعة تدريبية نظرية وتطبيقية، حيث
انقسم البرنامج التدريبي إلى قسمين: "تدريب ميداني" تمثل في التدريب على التواصل في حالة
الطوارئ والتواصل الفعال مع الجمهور والقيادة البرية، والحفاظ على الغطاء النباتي والحياة الفطرية،
و"تدريب إلكتروني" شمل المهنية في حل المشاكل والتواصل المثمر ومهارات التفاوض واإلقناع
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والتعامل، وأساسيات معايير الجودة، وسالمة الفعاليات الترفيهية، وحصل المتدربون في نهاية
البرنامج على رخصة "مفتش بيئي معتمد" من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

 

وكانت الدفعة األولى من "جوالة المحمية" من أهالي وسكان المحمية انطالقًا من حرص الهيئة على
إشراك المجتمع المحلي في حماية الثروات الطبيعية، حيث سيعمل فريق الجوالة على الحفاظ على أمن
وسالمة زوار ومرتادي المحمية، وتوعيتهم تجاه السلوكيات المؤثرة على البيئة والحياة الفطرية، ورصد
وحصر المخالفات بأنواعها، وتقييم مستوى النظافة داخل المحمية، إلى جانب الحفاظ على أمن وسالمة

مرافق الهيئة داخل المحمية.
 

ُيذكر أن محمية الملك عبدالعزيز الملكية تعد إحدى المحميات السبع التي أنشئت بموجب األمر الملكي،
وهي حاصلة على العضوية الحكومية لالتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، وللمحمية هيئة مستقلة
تتولى إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.
وتضم المحمية في مناطقها روضات الخفس والتنهاة ونورة والحقاقة، وجزءًا من هضبة الصمان

وصحراء الدهناء، وهي مناطق تحتوي على إرث تاريخي عريق.
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الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

مركز األمير سعود الفيصل ألبحاث الحياة الفطرية بالطائف من أوائل المراكز العالميةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

 مركز األمير سعود الفيصل ألبحاث الحياة الفطرية بالطائف من
َدة باالنقراض أوائل المراكز العالمية إلكثار الكائنات الفطرية المهدَّ

الطائف - واس
إعداد - زايد العتيبي تصوير - فيصل الشيباني

إكثار األحياء الفطرية السعودية وإعادة توطينها.. جهود نبيلة ومهمة يقوم بها مركز األمير سعود
الفيصل ألبحاث الحياة الفطرية بالطائف؛ للحفاظ على استقرار النظام البيئي وتوازنه، وهو أحد المراكز

البحثية التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
 

ويهدف المركز بشكل رئيس إلى إكثار الكائنات الفطرية المحلية المهددة باالنقراض وإعادة توطينها
في بيئاتها الطبيعية ومتابعتها بعد إطالقها، والمشاركة مع بقية اإلدارات األخرى في اإلدارة العامة
للمحافظة على البيئة البرية، والقيام باألبحاث الحقلية التطبيقية؛ لرفع جودة العمل ومتابعة تكاثرها
في بيئاتها الطبيعية، باإلضافة إلى دراسة النظم البيئية في البيئات المختلفة، وتحفيز الدعم من قبل
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جميع شرائح المجتمع؛ للمحافظة على المكتسبات الوطنية في مجاالت الحياة الفطرية من خالل
التوعية البيئية.

 

وتأسس المركز عام 1986م، ويعدُّ من أوائل المراكز اإلقليمية والعالمية لإلكثار تحت األسر، ويبعد عن
محافظة الطائف 36 كيلومترَا، وتقدر مساحته بنحو 27 كيلومترًا مربعًا، ومسيج كمحمية طبيعية شبه
َص 70 هكتارًا في بداية إنشاء المركز داخل صحراوية تسودها أشجار الطلح واألعشاب البرية، كما ُخصِّ
حدوده كمحمية نباتية إلجراء دراسات مقارنة الغطاء النباتي الطبيعي داخل المحمية والغطاء النباتي

المعرَّض للرعي الجائر خارج المحمية؛ بهدف المتابعة الستعادة األزدهار الطبيعي للغطاء النباتي.
 

ويضمُّ المركز ثمانية برامج لإلكثار؛ هي: الحبارى، المها العربي، النعام أحمر الرقبة، النمر العربي، ظبي
اإلدمي، الوعل الجبلي، الوشق، األرنب البري، حيث ركز المركز على إكثار المها العربي وطيور الحبارى
بشكل رئيسي في بداية التشغيل، إضافًة إلى إكثار النعام أحمر الرقبة والنمر العربي، وجرى إعادة توطين
مجموعات من المها العربي في محميتي اإلمام سعود بن عبدالعزيز (محازة الصيد سابقًا) وعروق بني
معارض، وكذلك طائر الحبارى في محميتي محازة الصيد وسجى وأم الرمث والنعام في محمية محازة

الصيد.
 

وبدأ العمل في برنامج إكثار المها بنقل 57 رأسًا من المها العربي من مزرعة الملك خالد بالثمامة إلى
مركز األمير سعود الفيصل لألبحاث في الطائف، إلعادة توطينها وإنتاجها في بيئات خالية من األمراض
بين عامي 1990 - 1994م، كما تم إطالق 67 رأسًا من المها على فترات متتالية في محمية األمام
سعود بن عبدالعزيز الملكية (محازة الصيد سابقًا) التي تقدر مساحتها بـ 2553 كيلو مترًا مربعًا في

شمال شرق محافظ الطائف.
 

وازدادت أعداد المجموعات البرية على مدى سنوات إلى أكثر من 500 رأس، وعندما رأى المركز نجاح
التكاثر الذاتي في محمية اإلمام سعود بن عبدالعزيز، بدأ المركز في إعادة توطين المها العربي في
محمية عروق بني معارض، التي تقدر مساحتها بنحو 12700 كيلومترًا مربعًا، وتقع في الطرف الغربي
لصحراء الربع الخالي ، حيث تم إطالق 121 رأسًا على فترات متتابعة بين عامي 1995 - 1999م، وخالل
ل القطيع أكثر من 190 رأسًا من المها في أرجاء المحمية، وال تزال برامج التعزيز أربعة أعوام شكَّ
مستمرة في هذه المحمية، التي تعدُّ من أوائل المواقع الناجحة الستعادة المها العربي حرًا في بيئاته

الطبيعية.
 

كما قام المركز بتأسيس برنامج اإلكثار لطائر الحبارى؛ للحفاظ على هذا الطائر الصحراوي من االنقراض
في المملكة، وُيعَزى تناقص أعداد طائر الحبارى في المملكة للصيد الجائر وتدهور بيئاته الطبيعية؛
نتيجة للرعي الجائر والتطور الزراعي، وضغوط الصيد الجائر، فيما نجح المركز في تفقيس أول بيضة
للحبارى في عام 1989م؛ نتيجًة لتحسين طرق التلقيح الصناعي والتحضين، وتمكين المركز من إنتاج
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أعداد كافية، حيث تم أول إطالق لها في الطبيعة في عام 1991م في محمية اإلمام سعود بن
عبدالعزيز الملكية (محازة الصيد سابقًا).

 

وبين عامي 1991 - 1998 م بلغت أعداد الطيور المطلقة في المحمية 330 طائرًا، فيما بدأت الطيور
بالتكاثر طبيعيًا في المحمية بعام 1995م، وسجلت أول أعشاش للحبارى في وسط المملكة بعد
ن المركز من رفع اإلنتاج وفق االنتخاب الوراثي إلى أكثر من انقطاع دام أكثر من أربعين عامًا، كما تمكَّ

800 طائر في عام 2022م.

 

ق المركز نجاحات في هذا المجال، معتمدًا منذ عام 2019م على خبرات وطنية سعودية إلدارة برامج وحقَّ
اإلكثار تحت األسر، كما يسعى المركز إلى المحافظة على الحياة الفطرية والموارد الطبيعية والتنوع
األحيائي وحماتها؛ لتحقيق استدامة بيئية وتطويرها وتعظيم الفوائد االجتماعية واالقتصادية لتحقيق

مستهدفات رؤية المملكة 2030.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26



 

27



الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

توقيع اتفاقية بين بلدية ينبع وجمعية سقيا الخيرية إلقامة محطة لتحلية المياه بمركز خمالعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

8تكرار الرصدالعددالكاتب

 توقيع اتفاقية بين بلدية ينبع وجمعية سقيا الخيرية إلقامة
محطة لتحلية المياه بمركز خمال

 

ينبع - واس
وقعت جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة وبلدية محافظة ينبع أمس, اتفاقية بغرض إقامة

محطة لتحلية المياه بمركز خمال التابع لمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة .
 

وأوضح رئيس بلدية ينبع المهندس ياسر بن على الجهني أن االتفاقية تهدف إلي توفير المياه الصالح
للشرب وتقديمه ألهالي المركز بشكل خيري وغير ربحي وفق شراكه فاعلة بين الجمعية والبلدية .
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الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

"الصحة العامة" تواصل جولتها اإلشرافية بمستشفى حائل العام لمتابعة تطبيق برامج صحة البيئة في المنشآت الصحيةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

"الصحة العامة" تواصل جولتها اإلشرافية بمستشفى حائل العام
لمتابعة تطبيق برامج صحة البيئة في المنشآت الصحية

منصور الشالقي
تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلًة بإدارة صحة البيئة والصحة المهنية

بالصحة العامة، جولتها اإلشرافية الميدانية على مستشفى حائل العام.
 

يأتي ذلك لمتابعة مدى تطبيق برامج صحة البيئة في المنشآت الصحية، والذي يعتمد على الجودة من
خالل االلتزام بالشروط والمعايير البيئية داخل المنشأة وتقويم مستويات األداء والمحافظة عليها.

 
وقالت صحة حائل: إن برنامج صحة البيئة في المنشآت الصحية من أهم البرامج التي تسعى إليجاد بيئة
صحية سليمة بكل عناصرها المختلفة، من خالل التوعية والتثقيف البيئي ومراقبة أعمال النظافة

والتخلص من النفايات العامة.
 

وكذلك متابعة تطبيق برامج السالمة الغذائية والسالمة الكيميائية، والتأكد من سالمة المياه
المستخدمة في المنشأة الصحية وجودة الهواء، باإلضافة إلى متابعة سالمة مياه الغسيل الكلوي،
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واالستخدام اآلمن للمياه المعالجة بيولوجيا، ومتابعة التخلص اآلمن من النفايات الطبية الخطرة.
 

وأيًضا تطبيق برنامج مكافحة الحشرات والتأكد من جودة الهواء الداخلي في المنشأة الصحية، إلى
جانب متابعة التطعيمات األساسية للعاملين الصحيين وتطبيق االشتراطات الصحية والبيئية في

المنشآت الصحية لتعزيز الصحة العامة.
 

يذكر أن تطبيق برامج صحة البيئة في المنشآت الصحية يعتمد على الجودة من خالل االلتزام بالشروط
والمعايير البيئية داخل المنشأة وتقويم مستويات األداء والمحافظة عليها.
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القوات الخاصة لألمن البيئي تضبط (33) مخالًفا لنظام البيئة إلشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتيعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

18تكرار الرصدالعددالكاتب

القوات الخاصة لألمن البيئي تضبط (33) مخالًفا لنظام البيئة
إلشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي

الرياض - واس
ضبطت القوات الخاصة لألمن البيئي (33) مخالًفا لنظام البيئة، (30) مواطًنا، ومواطن خليجي،
ومقيمان من الجنسيتين السورية والباكستانية، إلشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء
النباتي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية األمير محمد بن

سلمان الملكية ومحمية اإلمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومنطقة الرياض ومتنزه السودة.
 

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة لألمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق
اإلجراءات النظامية بحقهم، مؤكًدا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة

تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
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وحث المتحدث الرسمي على اإلبالغ عن أي حاالت تمثل اعتداًء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم
(911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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سفينة الصحراء.. موروث شعبي أصيل وحضارة خالدةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

سفينة الصحراء.. موروث شعبي أصيل وحضارة خالدة

البالد – جدة
ارتباط وثيق بين المملكة واإلبل التي تسمى “سفينة الصحراء” ألنها كانت تعتبر وسيلة النقل الوحيدة
في قديم الزمان، وامتد هذا االرتباط إلى وقتنا الحاضر، إذ تسعى السعودية دومًا إلى الحفاظ على
الموروث الشعبي من خالل جهود التي تبذلها القيادة لرشيدة -أيدها الله- لالهتمام باإلبل والمحافظة
عليها، وإبراز أصالة موروث اإلبل على الصعيد الدولي. ولم تتأخر المملكة منذ عهد المؤسس الملك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- عن دعم الموروث العربي، الذي يتميز به سكان الجزيرة العربية،
وما إعالن األمر الملكي عن إنشاء نادي اإلبل إّال امتداد للعناية بالموروث الشعبي ودعمه وتطويره لما

يتناسب مع الوقت الحالي، ويزيد من اإلقبال والتمسك به والمحافظة عليه.
 

جسد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإنشاء ناد لإلبل
اهتمامه بإنسان هذا الوطن وتاريخه وثقافته وتراثه، ورعاية للمهتمين بهذا الموروث القيم وما يمثله
من أهمية اقتصادية للقائمين عليه وللوطن بشكل عام. وتعد الرعاية الملكية للتراث والثقافة من
خالل مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل أكبر دليل على اهتمام القيادة في المملكة العربية السعودية بربط
التكوين الثقافي المعاصر لإلنسان السعودي بالميراث اإلنساني الكبير، الذي يشّكل جزءًا من تاريخ

البالد.
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بينما يعد مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل مناسبة وطنية يمتزج في نشاطاتها عبق تاريخنا المجيد بنتاج
حاضرنا الزاهر، ومن أسمى أهدافه التأكيد على هويتنا العربية واإلسالمية وتأصيل موروثنا الوطني
بشتى جوانبه، والمحافظة عليه ليبقى ماثًال لألجيال القادمة وما نادي اإلبل إال محفز وداعم لهذا
االهتمام، خصوصًا أن لإلبل تاريخًا عريقًا ومجدًا لإلنسان العربي والسعودي بشكل خاص، ولها مكانة
خاصة لدى الشعوب العربية فهي مصدر رزق لهم، ويعتمدون عليها في التنقل والمعيشة في الوقت

الماضي، وما زالوا ينتفعون ويعتزون بها، ويفخرون بتملكها إلى الوقت الحالي.
 

ويقول رئيس مجلس إدارة نادي اإلبل فهد بن فالح بن حثلين في حديث سابق لوكالة األنباء السعودية،
إن إنشاء نادي اإلبل جاء برؤية ثاقبة من سمو ولي العهد األمين، ومتوافقًا مع رؤية المملكة 2030
المستقبلية، ولفتة حانية من خادم الحرمين الشريفين نحو مالك اإلبل، موضحًا أن نادي اإلبل يحقق
تطلعات القيادة الكريمة، ويخدم محبي اإلبل، وكل ما يتعلق بسفينة الصحراء ومالكها، مشيرًا إلى أن
نادي اإلبل سيقدم تجربة المملكة في تنظيم مسابقات اإلبل والهجن طيلة العقود الماضية،
وسيستفيد من التجار اآلخرين في هذا المجال، فيما أوضح عضو مجلس إدارة نادي اإلبل الدكتور خالد
عبدالله التركي، أن اإلبل مستودع العجائب ومخزن األسرار والغرائب، وال يوجد في العالم حيوان
اقتصادي بمعنى الكلمة مثل الناقة، ولم يعرف شيئًا أشد ارتباطًا بالعرب من اإلبل، فقد دخلت صميم
حياتهم االجتماعية، وكانت مصدر عزهم ومجدهم وقوتهم وثروتهم، وكانت تسمى بالمال، حيث كانت
تقدم دية للقتيل، ومهرًا للعروس كما أسهمت في حل الخالفات وفض النزاعات القبلية، كما أن لإلبل
فضًال كبيرًا في نشر الدعوة اإلسالمية، حيث نقلت على ظهورها الكتب الدينية وأنواع المعارف إلى

شتى أصقاع الكرة األرضية.
 

ويرى الدكتور التركي، أن الصحراء بدون إبل مخيفة موحشة، ووجودها فيها يوحي بالطمأنينة والراحة
النفسية، والصحاري مرتبطة بالرمال والجمال وهو منظر متالزم خالب، فاإلبل ٌتعد إحدى استراتيجيات
الحياة في الصحراء، وتخفف من آثار التصحر وجفاف التربة، نظرًا لنظامها الرعوي المتميز فهي -وإن
كانت تعيش بشكل قطعان- ترعى متباعدة وبشكل انفرادي، وتسير أثناء الرعي لمسافات بعيدة، وترعى
رعيًا غير جائر، وال تتلف جذور األعشاب والنباتات، ألن خفها طري وبذلك تحافظ على الغطاء النباتي،
مشيرًا إلى أن كثيرًا من الرياضات التقليدية ألبناء الوطن ترتبط بحياة الصحراء، ومن تلك المنافسات
المهمة جائزة الملك عبدالعزيز لإلبل، ومهرجان سمو ولي العهد للهجن، وسباقات الهجن في مهرجان

الجنادرية وغيرها من الميادين المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
 

وطبقًا إلحصائيات عام 2011م، ُتقّدر أعداد اإلبل الموجودة في شبه الجزيرة العربية بحوالي 1.6 ماليين
إبل، وحوالي 53 % من تلك اإلبل موجودة في السعودية. وهذا العدد يزداد بنحو 5.2 % سنويًا منذ عام
1961م، فاإلبل كانت وال تزال مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحياة السعودية، ابتداًء من كونها مصدرًا للغذاء

والمأوى وتحمل األعباء الثقيلة ووسيلة للترفيه إلى كونها الرفقة األساسية للراكب.
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ويقتني اإلنسان العربي اإلبل مدعاة للفخر وحفاظًا على التراث وجزء من تقاليد اآلباء واألجداد على مر
العصور وفخرًا بنوعيتها المميزة وأعدادها، ومن أشهر أنواع اإلبل: المجاهيم وتسمى اإلبل النجدية،
وتتصف بسواد لونها، وكبر حجمها وغزارة إنتاجه للحليب، وال تستعمل للركوب أو الحمل إال في
الضرورة، والمغاتير أو الوضح، وهي متوسطة الحجم معتدلة اإلدرار للحليب جميلة المظهر، والشقحاء
التي تعد أقل بياضًا من الوضح وهي نوع من أنواع المغاتير إنتاجها للحليب متوسط، والشعالء التي
تكون ألوانها متداخلة بين األحمر واألشقر متوسطة اإلنتاج للحليب تمتاز بسرعة الجري، والصفر التي
تمتاز بغزارة وبرها ولونها خليط بين األبيض واألحمر وإنتاجها من الحليب متوسط، والحمر متوسطة
الحجم قليلة إدرار الحليب، واألوارك وتسمى “حر اإلبل” أحجامها متوسطة إلى صغيرة، متوسطة اإلدرار

للحليب ذات وبر خفيف، وسميت بـ”األوراك” لوجدها في المناطق التي تنمو فيها أشجار األراك.
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شموخ اإلبل.. لوحات جمالية مع “خضرة الربيع”عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

شموخ اإلبل.. لوحات جمالية مع “خضرة الربيع”

البالد – سكاكا
تعّد اإلبل ذات عالقة وموروث بينها وبين السعوديين بشكل عام، وفي منطقة الجوف بشكل خاص،
تلك المنطقة التي تمتلك بين أحضانها موقع الجمل حيث كشفت الدراسة المنشورة في مجلة علوم
اآلثار (Journal of Archaeological Science) بأن هذا الموقع الذي يضم 21 نحتًا مجسمًا (منها 17
نحتًا مجسمًا لِجمال واثنين من فصيلة الخيليات، ونحت آخر لم تتضح هويته) قد يكون من أقدم

المواقع في العالم لنحت الحيوانات المجسمة بالحجم الطبيعي.
 

وأشارت النتائج العلمية، وفقًا لوكالة األنباء السعودية، إلى أن الموقع يعود لفترة العصر الحجري
الحديث ما بين 5200 – 5600 سنة قبل الميالد، ويتميز بمجموعة من مجسمات الِجمال وحيوانات من
فصيلة الخيليات بالحجم الطبيعي، وتختلف في طريقة تنفيذها عن الفن الصخري الشائع في أنحاء
المملكة، فهي بارزة بشكٍل كبير عن الصخرة التي ُنحتت منها ولها شكل مجسم، وأظهرت المجسات
األثرية التي تم حفرها بالموقع وجود صناعة حجرية مميزة وكذلك بقايا عظام حيوانية. وقد وصفها الله
-سبحانه- باألعجوبة في قوله: “أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت”، وهي إحدى المخلوقات العجيبة

التي وهبها الله مزايا تختص بها عن سائر المخلوقات الحية، وتنتشر اإلبل في مناطق السعودية ولها
مكانة خاصة بمنطقة الجوف.

 

وتتزين هذه األيام صحاري الجوف بخضرة الربيع الذي يكسو الصحاري بألوانه الجميلة وأعشابه العطرية
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الفواحة فراشًا أخضر تزينه الزهور الملونة. وفي مزيج بين شموخ اإلبل وجمالها، وخضرة عشب الربيع
تتشكل لوحات طبيعية في صحاري الجوف تستهوي المتنزهين يجلسون بجوارها يتابعون معرضًا خلقه
الله وجمله بخضرة الربيع وأعجوبة الجمل، وتتسابق عدساتهم لالحتفاظ بلقطات جمالية لهذه اللوحات

الطبيعية.
 

وتتميز عيون اإلبل بأنها مجهزة لتتحمل العواصف الترابية بشكل فريد، حيث تحتوي على جفن شفاف
ُيمكنها إغالقه أثناء العاصفة مع استمرار رؤيتها بوضوح، كما أن لها رموشا طويلة تحمي العينين، كما
أن اإلبل لها قدرة هائلة على تحمل العطش مدة قد تصل لشهر كامل إذا كان الجو باردًا. أما في درجات
الحرارة المرتفعة، فُيمكن أن تكتفي بمرة واحدة في األسبوع، كما أنها قادرة على شرب كميات هائلة
من المياه في زمن قياسي، دون أن تمرض أو تموت كباقي الكائنات الحية، ألن كمية الدماء في
جسدها أعلى بكثير من باقي الحيوانات، وشكل كريات الدم الحمراء لديها ُمختلف وقابل للتمدد والتغير

ما ُيساعده على تخزين المياه لمدة أطول.
 

وتصدر اإلبل أصواتًا مختلفة “كالرغاء” وبه تعبر اإلبل عن الفزع والتضجر، “والضبح ” وهو إصدار الهواء
عند الفزع بال “رغاء”، وصوت “الحنين” وهو نوع من الحنين فيه تعبير مختلف في ترديد الصوت وعادة
يكون منخفضًا قليًال، ويرتفع مقدار الصوت إذا فقدت حوارها، إضافة إلى صوت “اإلهجال” وهو نوع من
الحنين فيه تعبير أكثر بصوت مرتفع. ويوجه الراعي صوتًا مميزًا إلى إبله يعرف “بالحداء” فتتبعه بناء
عليه إلى المرعى أو العودة إلى أماكنها، ولكل راٍع حداء مميز تطرب اإلبل، وتنصت أذانها له، وتتجه
جميعها نحوه، فتزداد نشاطا وتحث سيرها. وتتخذ اإلبل أنواع مختلفة في مشيها ومنها: “األوخد” وهو
المشي العادي حيث يبدو الراكب يتمايل يمينًا وشماًال إلى الخلف وإلى األمام، “والدرهام” وهو مد
البعير لخطواته ومتابعتها بسرعة وانتظام وانسياب، و”الزرفال” وهو جري سريع تتابع فيها الخطوات
بسرعة شديدة، ولكنه أقل من الدرهام، “الكبيع” وهو جمع القوائم األمامية ورافعها إلى أعلى، ويحدث
ذلك عندما يجفل البعير، و”الغارة” وهو جمع القوائم األمامية والخلفية بسرعة وبحركة متتالية وعادة

يكون في بداية السباق.
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الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

95 % من قروض الصيد لمشاريع تربية الربيانعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

95 % من قروض الصيد لمشاريع تربية الربيان

 
 

الدمام : زينة علي
استحوذت منطقتا مكة المكرمة وجازان على القيمة األعلى للقروض التنموية الممنوحة لمجال الصيد
البحري، وبنسبة 97% من القروض الممنوحة خالل العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 74.284.037
مليون ريال، كان لمشروع واحد لتربية الربيان في مكة المكرمة النصيب األعلى وبقيمة 50 مليون ريال،

مثلت ما نسبته 67.3% من القروض الممنوحة لمشاريع الصيد البحري.
 

وأظهرت بيانات حديثة أن عدد مشاريع الصيد التي تم تمويلها ودعمها خالل العام الماضي بلغت 37
مشروعا، تفاوتت في قيمة التمويل ونوعه، حيث توزعت بين قروض طويلة األجل وقصيرة األجل، في
حين تنوعت المشاريع بين مشاريع تربية الربيان التي كانت األعلى قيمة في التمويل، حيث شكلت
قيمة تمويلها ما نسبته 95.4% من التمويل الممنوح لمختلف المشاريع، كما شملت المشاريع

الممولة معدات صيد األسماك، وقوارب الصيد.
 

توزيع القروض
وفي حين شكلت القروض الممنوحة للصيد البحري في منطقة مكة المكرمة النسبة األعلى من
القروض وبنسبة 67.3% منحة لقرض طويل األجل لمشروع تربية ربيان بقيمة 50 مليون ريال، لم تتجاوز
قيمة القروض الممنوحة لمشاريع الصيد في المنطقة الشرقية 1.3%، كانت جميعها لمشاريع قوارب
صيد بقيمة 541.593 رياال، كانت من نصيب 3 مشاريع، ومعدات صيد أسماك بقيمة 442.919 رياال
منحت إلى 3 مشاريع، وفي منطقة المدينة المنورة توزعت المشاريع بين معدات صيد األسماك بعدد 5
مشاريع منحت قروضا بقيمة 113.764 رياال، وقوارب صيد وعددها 5 مشاريع منحت قروضا بقيمة
745.688 رياال، وبلغت نسبة الممنوح لها من القروض 1.1%، أما منطقة عسير فكانت األقل في قيمة

التمويل الممنوح والمشاريع، حيث منح مشروع واحد لمعدات صيد األسماك تمويال بقيمة 10.560
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ريال، ومشروع آخر لقوارب الصيد تمويال بقيمة 149.294 ريال، وكان لمنطقة جازان 30% من التمويل
منحت لمشروعين لتربية الربيان بقيمة 20.902.781 رياال، و4 مشاريع لمعدات صيد األسماك بقيمة
50.226 ريال، و12 مشروعا لقوارب الصيد بقيمة 1.327.212 رياال لتمثل أكثر المناطق من حيث عدد

المشاريع الممولة.
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الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

"الحياة الفطرية": إطالق نظام االتصال الموحد لتعزيز التواصلعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةتصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

18تكرار الرصدالعددالكاتب

"الحياة الفطرية": إطالق نظام االتصال الموحد لتعزيز التواصل

الرياض - واس
أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نظام االتصال الموحد بالرقم (19914) الذي يعد نقلة

نوعية تهدف لتحويل نظام االتصال في المركز من الطرق التقليدية إلى األنظمة التفاعلية الحديثة.
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وأوضح أن النظام الجديد يعمل على توحيد طرق وآليات العمل والتعامل مع الجمهور بمختلف
احتياجاتهم وطلباتهم من خالل نظام واحد مرتبط مع جميع القنوات, ويهدف النظام أيضًا إلى تقديم
مزيد من الخدمات التي تشكل إضافة نوعية في مجال الحياة الفطرية وتنميتها، كما سيمكن من

خاللها تعزيز التواصل بواسطة عدة قنوات ذوات استجابة سريعة لكل المهتمين.

وأضاف المركز: "أنه تتم العناية باالستفسارات الواردة من شكاوى واقتراحات وغيرها وتوفير كل ما
يلزم من معلومات وبيانات بهذا الخصوص مع تحديث المحتوى بشكل دوري, ويستقبل المركز ويتابع
من خالل النظام البالغات الخاصة بالكائنات الفطرية وكل ما يتعلق بها بشكل مفصل، ويوفر كذلك

المعلومات المتعلقة بالتصاريح والتراخيص الصادرة من المركز.

وبين أن النظام الجديد يأتي ضمن منهجية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتقديم خدمات على
مستوى عاٍل من الدقة والشفافية واالحترافية بما يضمن تحقيق الجودة في تلبية احتياجات العمالء
والوصول إلى المعلومات المطلوبة وتعزيز كفاءة األداء من خالل استخدام تكنولوجيا حديثة

وموظفين مدربين.
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الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

"الحياة الفطرية" تكشف أسباب ظهور بؤر لقرود البابون في بعض المواقع بالرياضعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةتصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

"الحياة الفطرية" تكشف أسباب ظهور بؤر لقرود البابون في
بعض المواقع بالرياض

المدينة - متابعات
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 16-07-1444

بالفيديو.. مستشار بمركز «تنمية الغطاء النباتي»: الرعي ُمضّر بالمراعي في حالتينعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرتصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

بالفيديو.. مستشار بمركز «تنمية الغطاء النباتي»: الرعي ُمضّر
بالمراعي في حالتين

فريق التحرير
كشف مستشار البيئة والمراعي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، عبدالله الهاجوج، عن الحاالت
التي يكون فيها الرعي ُمضّر بالمراعي. وقال الهاجوج في تصريحات لقناة روتانا: «إن الرعي يكون
ا بالمراعي في حالتين، األولى هي أن يكون عدد الحيوانات أكبر بكثير من المرعى أو الرقعة التي ُمضر�

يتم فيها رعاية تلك الحيوانات».
 

وأضاف: «أما الحالة الثانية، عندما يكون الرعي في وقت مبكر قبل أن تنمو النباتات أو تطرح بذورها،
ما يقّلل نسبة المخزون البذري في التربة». وأتم: «هناك عقوبات للرعي الجائر، ولكن لم تبدأ
تطبيقها لحين وضع األنظمة لتحديد المناطق التي يسمح بها بالرعي، والمخالفات سيتم تطبيقها

في وقت قريب».
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الملف الصحفي لتاريخ 16-07-1444

فيديو الصطياد 3 وعول برية.. و"الحياة الفطرية" يؤكد: تم الرصدعنوان الخبر

الشكاوى و الردودتصنيف الخبر16-07-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

فيديو الصطياد 3 وعول برية.. و"الحياة الفطرية" يؤكد: تم الرصد

المركز أحال المقطع للجهات المعنية التخاذ اإلجراءات الالزمة
بشأنه

عبدالعزيز الشهري
أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية رصد فيديو "قاتل الوعول البرية".

 
جاء ذلك في رد على حساب "وناسة البر" بـ"تويتر" حيث تمت مشاركة فيديو الصطياد 3 وعول برية

بسالح ناري من أصل 4 وعول.
وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في رّده على المغرد: "أهًال بك.. شكًرا الهتمامك
ونفيدك بأنه سبق رصد هذا الفيديو من قبل المركز وإحالته للجهات المعنية التخاذ اإلجراءات الالزمة

بشأنه".
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وتوالت الردود على التغريدة مؤيدًة للرصد واالبالغ، ومطالبًة بتغليظ العقوبة والتشهير بالجناة فيما
وصفوه بالجريمة البيئية في حق الكائنات المهددة باالنقراض، والتي يحرص المركز الوطني لتنمية
الحياة الفطرية على إعادتها للطبيعة والحفاظ عليها لتحقيق التوازن والتنوع البيئي في بيئاتنا

المحلية.
 

وكانت القوات الخاصة لألمن البيئي قد أعلنت أنه يحظر صيد الوعل الجبلي في جميع األوقات، حيث
تبلغ عقوبة اصطياده غرامة 60 ألف ريال، وذلك حسب الالئحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية.

 
وأضافت قوات األمن البيئي: "تغّلظ العقوبة في حال تكرارها خالل سنة أو صيد الصغار واإلناث

الحوامل".
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