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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

"البيئة" تحذر من الرعي الجائر وتحث على تعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على الغطاء النباتيعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

36تكرار الرصدالعددالكاتب

 "البيئة" تحذر من الرعي الجائر وتحث على تعزيز الوعي المجتمعي
للحفاظ على الغطاء النباتي

الرياض - واس
حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خطورة الرعي الجائر على الغطاء النباتي، باعتباره سبًبا رئيًسا

في تدهور وتضرر المساحات الخضراء والمراعي الطبيعية في المملكة.

وأوضحت الوزارة خالل الحملة التي أطلقتها عبر منصات التواصل االجتماعي تحت عنوان
(#حماية_الغطاء_النباتي) بهدف التوعية بأهمية الحفــاظ على الغطاء النباتي وتنميته؛ أن أبرز
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2424572
https://sabq.org/saudia/412r719rk7
https://www.alriyadh.com/1996629
https://www.al-madina.com/article/826618/
https://ajel.sa/local/je4a0s2o5z
https://www.almowaten.net/2023/02/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81/
https://dora.sa/198232
https://ghrannews.com/312560/
https://www.alweeam.com.sa/911783/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89/
https://albiladdaily.com/2023/02/08/environment/
https://www.al-jazirahonline.com/2023/02/08/258388/
https://1asir.com/566983
https://mhdaldahab.com.sa/news/s/42379
https://www.kabrday.com/275430.html
https://shafaq-e.sa/168662.html
http://www.aleqt.com/
https://twasul.info/2048256/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6/
https://almnatiq.net/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA/
https://www.aleqtsad.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA/
https://hobasha.com/259140/
https://wasel-news.com/?p=553359
https://www.turaif1.com/419300937.html
https://www.ikbariyamubasher.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7/
https://alkhaleej365.co/saudi-arabia-news/11898489
https://alwajiha.org/?p=134765
https://www.alsaabieh.sa/?p=111141
https://www.sada-tabuk.com/news/s/69866
http://naba-news.com/news/s/107577
https://ksa-wats.com/573732
https://www.sra7h.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89/
https://majlis-news.com/743914/
https://www.noonews.com/?p=362695
https://sadaaalarab.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa/
https://sharqiya-voice.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa/
https://ekhbareeat.com/?p=95816
https://makkahnewspaper.com/article/1583263


العوامل التي تسهم في تضرر الغطاء النباتي بسبب الرعي الجائر، تتمثل في انخفاض إنتاجية المراعي
الطبيعية، وِقلة تنوع النباتات، وتدهور التربة.

ودعت الوزارة إلى أهمية التوعية بأضرار الرعي الجائر، وممارسة الرعي المنتظم ليسهم بصورة كبيرة
في تنمية واستعادة المراعي الطبيعية، الفتة إلى أن مسؤولية حماية الغطاء النباتي والمحافظة
عليه، تقع على عاتق الجميع، مؤكدة على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على الغطاء النباتي،

وااللتزام بتعزيز السلوكيات اإليجابية لحماية البيئة.

ُيشار إلى أن المملكة تولي حماية البيئة والمحافظة عليها أهمية قصوى، من خالل إطالق عدٍد من
المبادرات والبرامج، أبرزها مبادرة السعودية الخضراء، التي تعمل على حماية البيئة واستدامة
مواردها الطبيعية، باإلضافة إلى زيادة الغطاء النباتي، وتحسين جودة الحياة؛ تحقيًقا لمستهدفات

رؤية المملكة 2030.
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

سمو أمير القصيم يناقش إطالق برنامج السياحة الريفية بالمنطقةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

13تكرار الرصدالعددالكاتب

 سمو أمير القصيم يناقش إطالق برنامج السياحة الريفية
بالمنطقة

بريدة - واس
ناقش صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة
القصيم إطالق برنامج السياحة الريفية بالمنطقة، وذلك خالل ترؤسه اجتماعًا بمكتبه باإلمارة اليوم،
بحضور وكيل اإلمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمشرف على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة
بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس

عبدالعزيز الرجيعي، وعدد من المسؤولين المعنيين بالمنطقة.

وأكد سموه أهمية برنامج السياحة الريفية كون المنطقة تضم كنزًا من المواقع الزارعية، ولما
للمزارع من أهمية لدعم قطاع السياحة، ووجود المقومات التي سيكون لها دور كبير في تفعيل
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2424586
https://www.al-madina.com/article/826596
https://www.alriyadh.com/1996641
https://ajel.sa/tourism/f1mc4vze3l
https://alsaudi24.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%85-%D9%83%D9%86%D8%B2%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://www.alsaabieh.sa/?p=111147
https://garbnews.net/news/s/219358
https://almnatiq.net/%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d9%8a%d9%85-%d9%8a%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8b%d8%a7-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%aa%d8%b5/
https://ksa-wats.com/573753
https://majlis-news.com/743939/
https://www.alshaamal.com/202751/
https://www.albayannews.net/244952


ي ي

السياحة الريفية، مشيرًا إلى أن برنامج السياحة الريفية الذي ستشرف عليه إمارة المنطقة سيسهم
في تعزيز السياحة الداخلية.

ووجه الجهات الحكومية بالمنطقة بتسخير الخدمات اللوجستية كافةلدعم أصحاب المزارع والنزل
الريفية وتطوير السياحة البيئية الزراعية بمنطقة القصيم، منوهًا بدعم معالي وزير السياحة لبرنامج

السياحة الريفية ليكون ضمن البرامج السياحية المقدمة في مناطق المملكة.

واستعرض االجتماع أهم العوامل التي تسهم في تنشيط قطاع السياحة الريفية بالمنطقة، وتسهم
في تنوع البرامج التي تقدمها السياحة الريفية على مستوى السياحة التراثية والثقافية والطبيعية

والزراعية.
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

الويمني يترأس اجتماع لجنة التحول المحاسبيعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

6تكرار الرصدالعددالكاتب

الويمني يترأس اجتماع لجنة التحول المحاسبي

عسير – نوال هزازي :
اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني
بمكتبه صباح اليوم بالوكيل المساعد للشؤون المالية بالوزارة سلطان الضبيبان والمشرف العام
على التحول المحاسبي عبدالكريم العزاز ومدير مشروع حصر وجرد وتقييم األصول تهاني العامر ومدير
مشروع االرصده االفتتاحية ومسك الحسابات تهاني العيد، بشأن الموافقة السامية على مشروع

تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق االساس النقدي الى اساس االستحقاق المحاسبي.
 

مدير عام فرع الوزارة بعسير المهندس الويمني أشار الى نجاح االجتماع بناء على توجيهات مقام
الوزارة ووفق إستراتيجيتها موضحًا أن فرع عسير يقوم بدور هام ورئيسي وقد ابدى ان الفرع سيكون
على اهبة االستعداد لتقديم البيانات وتزويد االستشاري بجميع بيانات االصول التابعه للفرع وقد

شرع الفرع في تجهيز جميع البيانات الخاصه باالصول تمهيدًا لتزويد االستشاري بها .
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https://ahwal.sa/archives/76604
https://www.news.net.sa/449200070/
https://cutt.us/cKkEV
https://alraynews.net/6619576.htm
https://1asir.com/567026
https://garbnews.net/news/s/219400


الجدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة من ضمن الجهات التي بدأت في العمل على المشروع
بالمبادرات التابعة له.

 
من جهة أخرى اجتمع مدير ادارة الزراعة بفرع عسير المهندس علي بن سيف القحطاني بمنسوبي
الثروة الحيوانية باالدارة ومختبر التشخيص البيطري لمناقشة آخر مستجدات االعمال والعام الجديد

وتعليمات الوزارة.
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

فرع البيئة بالليث ينظم ورشة عن اإلرشاد البيطريعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

6تكرار الرصدالعددالكاتب

فرع البيئة بالليث ينظم ورشة عن اإلرشاد البيطري

اليوم-الليث
ذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، ورشة عمل بعنوان "اإلرشاد البيطري ودعم نفَّ

صغار مربي الماشية" بالتعاون مع جمعية البر بمركز يلملم.
 

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث م.يحيى بن عبد الرحمن المهابي، أن
هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات اإلرشادية، التي يقيمها المكتب خدمة لمربي
الماشية، انطالًقا من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي الماشية بشكل خاص، والمجتمع
بشكل عام، عن األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان، وطرق الوقاية منها والحد من انتشارها،

والتعامل مع الحيوانات المصابة بهذه األمراض.
 

معالجة مشكالت صغار مربي الماشية
استهدفت الورشة مربي الماشية، لمناقشة جميع المشكالت والحلول في ما يخص المواشي
واألمراض الحيوانية، وجرى توزيع بعض األدوية والمنشورات التوعوية، والكشف على قطيع

المواشي الخاص بالمربين.
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https://www.alyaum.com/articles/6451512
https://sahmnews.com.sa/?p=210714
https://www.makkahnews.sa/5334734.html
https://wasel-news.com/?p=553338
https://www.ikbariyamubasher.com/%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF/
https://www.albayannews.net/244905/


وأوضح المهابي أن الورشة تطرقت إلى برنامج دعم صغار مربي الماشية، وهو أحد برامج التنمية
الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج اإلعانات الزراعية في نسخته الجديدة، ليتوافق مع
تطلعات رؤية المملكة 2030، إذ يهدف لتعظيم االستفادة من دعم الغذاء، من خالل توجيه الدعم

لمستحقيه.
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

محافظ الداير يتفقد موقع مهرجان البن السعودي العاشرعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

محافظ الداير يتفقد موقع مهرجان البن السعودي العاشر

الدائر - واس
تفقد محافظ الداير المشرف العام على مهرجان البن السعودي العاشر نايف بن ناصر بن لبدة الليلة
الماضية، موقع المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان، وآخر االستعدادات

والتجهيزات المعدة النطالق فعاليات المهرجان يوم السبت القادم.

واستمع المحافظ، من الرئيس التنفيذي للمهرجان الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، لشرح مفصل
حول المهام واألعمال التي تقوم بها مختلف اللجان العاملة في مهرجان البن، الذي سيتضمن تنفيذ
العديد من الفعاليات التي تبرز مكانة شجرة البن وما حبا الله به منطقة جازان من مقدرات زراعية
وسياحية وفرص استثمارية مميزة، موجًها الجميع بتكثيف الجهود وتضافرها بين مختلف الجهات

إلنجاح المهرجان الذي ستتواصل فعالياته على مدى 10 أيام.
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2424539
https://www.ajel-news24.net/408767/


الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة طبرجل يضبط عدد ( ٨ ) حفارات مخالفةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة طبرجل يضبط عدد
( ? ) حفارات مخالفة

طبرجل - مفلح الدغيشم الشراري  
بتوجيه ومتابعة من مدير مكتب الوزارة بمحافظة طبرجل باشرت إدارة المياه بالمكتب من خالل

الجوالت الميدانية المستمرة لضبط المخالفين على أكثر من موقع .
 

تم من خاللها ضبط عدد ( ? ) حفارات آبار ارتوازية مخالفة للتعليمات بعدم وقوفها باألماكن
المخصصة لساحات وقوف الحفارات رغم التنبيه عليهم بالتقيد بالوقوف بتلك االماكن.

 
وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين حسب األنظمة المتبعة .

 

10

https://wahjnews.com/102090/


 

11



الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

ريف يكشف معنى رسالة «هناك نقص في بياناتك» لبعض المستفيدينعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

ريف يكشف معنى رسالة «هناك نقص في بياناتك» لبعض
المستفيدين

فريق التحرير
كشف برنامج التنمية الريفية المستدامة «ريف»، معنى رسالة «هناك نقص في بياناتك لدى الجهات
الرسمية» التي تظهر بعض المستفيدين. جاء توضيح ريف، بعدما ورد تساؤل عبر تويتر يقول: "ما
معنى هذه الرسالة؟": «عزيزي المتقدم، بعد دراسة حالة أهليتك من خالل الجهات الرسمية، تبين بأن

هناك نقص في بياناتك لدى الجهات الرسمية».
 

صدور حالة االستحقاق
من جانبه، أجاب برنامج ريف قائًال: «عند صدور حالة االستحقاق غير مستحق، يلزم تقديم اعتراض
بمدة ال تتجاوز 60 يوًما من تاريخ عدم االستحقاق وإرفاق المستندات عن طريق الرابط التالي، باتباع

الخطوات التالية:
 

1-         تسجيل دخول.

2-         األهلية واالستحقاق.

3-         سجل األهلية.

4-         تقديم اعتراض.
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

من يأكل الجراد يقبل بسوسة النخيلعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددبدر بن سعودالكاتب

من يأكل الجراد يقبل بسوسة النخيل

د. بدر بن سعود
منظمة الفاو األممية أكدت أن ملياري شخص حول العالم يستهلكون الحشرات، وأنها تشكل جزءًا
من أنظمتهم الغذائية التقليدية، وتوقعت اعتماده كطعام في المستقبل، وأشارت لوجود ما ال يقل

عن 1900 نوع من الحشرات يتم استهالكها عالميًا..
 

يوم الخميس 26 يناير من العام الحالي، أدخل االتحاد األوروبي الحشرات لقائمة أطعمته الرسمية،
وقد سمح بأربعة أنواع من الحشرات كبداية، مع استمرار النظر في طلبات قدمت لزيادة ثمانية أنواع
إلى القائمة، وتم إدراج الجراد ضمن الحشرات المصرح باستخدامها في األغذية، وبصالحيتها
لالستهالك اآلدمي، وهو من األكالت المفضلة والفاخرة في وسط وشمال المملكة وأسعاره عالية
جدًا، وقد استبق األوروبيون السماح الرسمي، وبدؤوا باستخدامه قبل عام ونصف العام، وذلك عن
طريق أكله مقرمشًا كـ(سناك) أو تحويله إلى مسحوق وإدخاله في منتجات البسكويت والمكرونة
والمخبوزات، وفي هولندا توجد مزارع لتربية الحشرات منذ 21 عامًا، وهناك عالمة تجارية فرنسية
اسمها (جيمينس) تستورد حشرات من هولندا، ومن ثم تقدمها كمقبالت بعد تجفيفها وتمليحها،

وأهمها الجراد وديدان العتلة.
 

الهنود الحمر سكان أميركا األصليين تغذوا على طحين الجراد، وفي روما واليونان القديمة كان الناس
يفضلون أكل يرقات الخنافس، وفي دولتي كولومبيا والبرازيل يعتبر النمل قاطع الورق من
مأكوالتهم األثيرة، لدرجة أنه يباع مثل (البوب كورن) في بعض صاالت السينما، ويوجد في
المكسيك نحو خمسة وخمسين نوعًا من الحشرات القابلة لألكل، والمكسيكيون يعاملون بيض
النمل باحترام، كما هو الحال مع الكافيار أو بيض السمك عند بقية العالم، وتؤكل (ديدان القز) في
الصين واليابان وكوريا الجنوبية، بجانب (سوسة النخيل الحمراء) التي تعتبر من األطعمة الشهيرة،
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واإلقبال عليها مرتفع جدًا في دول جنوب شرق آسيا، وال بد من مالحظة أن الحشرات المناسبة لألكل
تتغذى على النباتات وحدها، وال تسكن األماكن العفنة أو تنقل عدوى األمراض.

 
منظمة الفاو األممية أكدت أن ملياري شخص حول العالم يستهلكون الحشرات، وأنها تشكل جزءًا
من أنظمتهم الغذائية التقليدية، وتوقعت اعتماده كطعام في المستقبل، وأشارت لوجود ما ال يقل
عن 1900 نوع من الحشرات يتم استهالكها عالميًا، وباألخص في بلدان العالم الثالث، وفي القارة
السمراء، وبريطانيا طلبت من األفارقة إدخال الحشرات في مأكوالتهم لمواجهة نقص األغذية،
وقررت تمويل مشروعين في الكونغو وزيمبابوي لهذا الغرض، ومن بينها استخدام (عصيدة
الحشرات) في طعام األطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 11عامًا، وبحسب تقرير ستاندر آند بورز،
فأفريقيا لديها أزمة غذاء متفاقمة حتى 2024، وقد تضع نحو 47 مليونًا تحت خط الجوع غالبيتهم في

القرن األفريقي.
 

يعود تاريخ أول حشرة إلى 400 مليون عام تقريبًا، ويرجح المؤرخون أن إنسان ما قبل التاريخ كان
يأكلها، والحشرات غنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن وال تقارن بالحيوانات واألسماك، وهيئة
الغذاء والدواء األميركية أجازت استخدامها بحدود، ومن الشواهد، سماحها بإدخال 74 جزءا من
الحشرات في لوح الشوكوالته الواحد، و120 جزءا من الحشرات في كوب القهوة الساخن، و19 يرقة

و75 عثة في علبة المشروم الواحدة.
 

المختصون السعوديون يعتقدون بوجود 200 نوع من الحشرات المحلية الصالحة لألكل، والمتوافقة
تمامًا مع الثقافات المناطقية في المملكة، والبيئة السعودية مناسبة إلقامة مزارع تهتم بتربية
الحشرات، واستعمالها في صناعة األعالف أو في االستهالك، أو في التصدير، ومن األمثلة الناجحة
على الثالث، دولة بيرو في أميركا الالتينية، المعروفة أنها أكبر مصدر لصبغة (كارمين) المصنوعة من
مسحوق حشرة الدودة القرمزية (إي 120)، والتي تعتبر محتوى أساسيًا في صناعة األغذية العالمية،
كاآليسكريم وفطائر الفاكهة والزبادي والمشروبات الغازية والكيك، وكذلك في إنتاج مستحضرات
التجميل، وفي 2017 بلغت صادرات بيرو من هذه المادة 547 طنًا، وبقيمة 46 مليون دوالر، وفي
سويسرا من نفس العام صنعت شركة (إسانتو) شرائح لحم من الدقيق واألرز والديدان النباتية، وتم
بيعها في 60 مطعمًا ومحال بقالة، وهناك ما يزيد على ألفي نوع من الحشرات يجري استهالكها في
مئة وثالث عشرة دولة، وترجح تقديرات العام الجاري 2023، أن سوق الحشرات الصالحة لألكل

ستصل قيمته إلى 522 مليون دوالر.
 

هيئة الغذاء والدواء السعودية علقت على هذه المسألة، قبل أيام، وقالت إن السماح األوروبي
يخص دول االتحاد وغير ملزم لغيره، وأشار مسؤول فيها إلى رفض المملكة لكل ما يتعارض مع
الشريعة، أو ال يطابق المواصفات والمقاييس المحلية، وأن المقبول في الهيئة هو البدائل النباتية
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للحوم التقليدية كفول الصويا والبقوليات، وليس البدائل الحشرية، وأتصور عدم وجود ممانعة
شرعية في استعمال الحشرات كغذاء، ما لم تكن تنطوي على ضرر واضح، وما قامت به أوروبا مبرر
تمامًا، فالمؤشرات تفيد بوصول سكان العام إلى قرابة عشرة مليارات في 2050، وأن الطلب على
الطعام سيرتفع بنسبة 70 %، واالستثمار الغذائي في الحشرات سيقلل من استهالك المياه، ومن
استنزاف المحاصيل الزراعية، وسيخفض االنبعاثات والغازات الدفيئة، وسيقدم غذاًء صحيًا يقاوم
السمنة، وسيؤمن االحتياجات الغذائية الكاملة للناس بأسعار رخيصة، وباإلمكان االستفادة من

الحشرات غير المرغوبة بتصديرها.
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

سمو األمير تركي بن محمد بن فهد يزور محمية اإلمام عبدالعزيز بن محمد الملكيةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

سمو األمير تركي بن محمد بن فهد يزور محمية اإلمام عبدالعزيز
بن محمد الملكية

الرياض - واس
قام صاحب السمو الملكي األمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس
الوزراء، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية اإلمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، بجولة في
المحمية، حيث كان في استقبال سموه، الرئيس التنفيذي لمحمية اإلمام عبدالعزيز بن محمد

الملكية الدكتور طالل الحريقي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المحمية.

واطلع سمّوه خالل الجولة على جهود الهيئة في تنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي، ودّشن
أسطول الرقابة البيئية الذي يتمثل دوره في حماية وصون الطبيعة، والتوجيه واإلرشاد، ورصد
الممارسات والسلوكيات الضارة بالبيئة، كما دشن سمّوه الحملة التوعوية تحت شعار #هذي_أرضك
التي ُتعنى برفع الوعي واالهتمام بالبيئة من خالل التركيز على الممارسات اإليجابية وتعزيزها لدى

المجتمع المحلي.
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والتقى سمّوه خالل الجولة بمنسوبي الهيئة، وألقى كلمًة أشاد فيها بما توليه القيادة الرشيدة –
أيدها الله- من اهتمام للبيئة والمحميات الطبيعية تحقيقًا ألهداف ورؤية السعودية 2030 التي من
شأنها دعم نمو اقتصاد المملكة وانعكاس ذلك إيجابًا على الحياة البيئية، وأن تكون المملكة

متنفسًا للمواطنين والزائرين.

الجدير بالذكر أن الهيئة عملت خالل وقٍت سابق على تطوير كفاءة المراقبين البيئيين من خالل برنامج
تدريبي يهدف إلى تنمية المهارات العلمية والعملية في علوم البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية،

والسياحة البيئية، والتشريعات والقوانين البيئية، واللغة اإلنجليزية والحاسب اآللي.
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

مهرجان العسل األول بنجران يختتم فعالياتهعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

 مهرجان العسل األول بنجران يختتم فعالياته
 

 

نجران - واس
اختتمت أمس، فعاليات مهرجان العسل األول بمنطقة نجران الذي أقيم على مدى ثالثة أيام، بمركز

األمير مشعل للمؤتمرات والفعاليات، بتنظيم من مركز بئر عسكر.

وتضمن المهرجان تقديم أنواع العسل الذي تشتهر به منطقة نجران مثل السدر والسمرة والشوكة
والطلح، إلى جانب أركان الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والجمعيات بالمنطقة.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من النحالين بمنطقة نجران وخارجها، لتسويق منتجاتهم من العسل،
وتنشيط الحركة االقتصادية، كما شهد اقباًال كبيرًا من الزّوار في حركة نشطة لشراء العسل بأنواعه.
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

جامعة جازان تزرع أكثر من ١٨٠٠شجرة ضمن "مبادرة السعودية الخضراء"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

جامعة جازان تزرع أكثر من 1800شجرة ضمن "مبادرة السعودية
الخضراء"

جيزان - واس
زرعت جامعة جازان ممثلة في إدارة التشجير والري خالل الفترة الماضية، أكثر من 1800 شجرة بهدف

تطور في زيادة المسطحات الخضراء بجامعة جازان ضمن "مبادرة السعودية الخضراء" .

وأوضح مدير إدارة التشجير والري بجامعة جازان حسن بن حاوي ضمد، أن زراعة األشجار وزيادة
المسطحات الخضراء بالجامعة تأتي بتوجيهات معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين

القحطاني، وذلك امتداًدا لمبادرة السعودية الخضراء 2030 الهادفة إلى المحافظة على البيئة.

وبين أن الجامعة ممثلة بإدارة التشجير والري عمله خالل الفترة الماضية على زيادة الرقعة الخضراء
بالمدينة الجامعية والكليات التابعة لها حيث تمت زراعة أكثر من 1800 شجرة في عدد من المواقع
بالجامعة، كما تم زراعة عدد 27 نخلة في المدينة الجامعية وزراعة إنجيلة بدوار كلية إدارة األعمال في
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المدينة الجامعية بمساحة 1200متر وزراعة إنجيلة بدوار كلية الصيدلة وطب المناطق الحارة بمساحة
1200 متر وزراعة إنجيلة بدوار كلية العلوم الطبية التطبيقية في بمساحة 1200متر وزراعة جزء من

دوار بوابة 4 بمساحة 150متر وزراعة إنجيلة في المسرح الروماني بمساحة 1000 متر كما تم تأهيل
دوار مدخل الكليات باإلنجيل في بمساحة 150متر وزراعة أشجار في مدخل بوابة 2 بعدد 40 شجره
وزراعة ورود في مراكن البرج اإلداري بعدد 35 وزراعة أشجار ورود بمجمع كلية أبوعريش، وزراعة أشجار
وشتالت في كلية الطب الجنوبي بعدد 45شتلة ، كما تم إعادة تأهيل اإلنجيلة بمجمع كلية

أبوعريش، وتأهيل اإلنجيلة في كلية طب األسنان.

وأشار إلى أن الجامعة ستشهد في األيام المقبلة زراعة 800 شجرة في المدينة الجامعية ، وذلك
بالتعاون مع أمانة منطقة جازان ووزارة البيئة والمياه بمنطقة جازان لتحقيق أهداف رؤية المملكة
2030 في حماية البيئة والحد من ظاهرة التصحر ، إضافة لزيادة المسطحات الخضراء الذي يأتي

امتداًدا لمبادرة السعودية الخضراء الهادفة إلى المحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة
ومكافحة التلوث، والتوازن البيئي، وتحقيق التنمية المستدامة والتغلب على الظروف البيئية .
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

عاصمة البن تحتفي بمهرجانها العاشرعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

عاصمة البن تحتفي بمهرجانها العاشر

جازان : عبدالله سهل
استنفرت منطقة جازان جهودها في رفع طاقتها القصوى بإطالق شارة مهرجان البن العاشر، السبت،
في عاصمة البن محافظة الداير، برعاية أمير المنطقة األمير محمد بن ناصر، في وقت تحتسي جبال

جازان قهوتها من البن الخوالني السعودي، بإنتاج نحو 1420 طنا سنويا.
 

استعراض المزارعين
تتسابق جبال جازان للتنافس على عرض إنتاج البن، والتسويق له، ويستعرض 150 مزارعا نجاحهم في
زراعة ورعاية البن في مزارعهم المخصصة، منذ بدايتها إلى مرحلة اإلنتاج، ويبلغ عدد مزارع البن في
جازان 1985 مزرعة، وعدد أشجار البن 340 ألف شجرة، وتتصدر محافظة الدائر عدد المزارع
بـ1000مزرعة، وتبلغ أشجار البن 230.736 ألف شجرة، بأشجار مثمرة 157.044، و65.517 ألف شجرة
غير مثمرة، وحلت فيفاء ثانيا بـ352 مزرعة، وتبلغ أشجار البن 58.821 ألف شجرة، والعارضة ثالثا بـ182
مزرعة، و22.127 ألف شجرة بن، والعيدابي رابعا بـ132 مزرعة، و17.447 ألف شجرة بن، والريث خامسا

بـ104 مزارع، و9.993 شجرة بن، وهروب سادسا بـ38 مزرعة، و5707 أشجار بن.
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611 مليونا الواردات

كشفت مؤشرات االستثمار في إنتاج وزراعة البن أن واردات المملكة من البن تبلغ 611 مليون ريال،
وتتم زراعته في المدرجات الجبلية على ارتفاع 1200_1800م، في مناطق جازان، وعسير، والباحة،
وتصنف المملكة من أكثر دول العالم استهالًكا للبن الرتفاع معدل استهالك الفرد السعودي للقهوة،

حيث يبلغ معدل إنفاق السعوديين على إعداد القهوة أكثر من مليار ريال، بواقع يتجاوز 80 ألف طن.
 

 
 

22



الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

" الريثي " زارع البن .. قصة إرث تحول إلى شغفعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

9تكرار الرصدالعددالكاتب

" الريثي " زارع البن .. قصة إرث تحول إلى شغف

جيزان  - واس
في الوقت الذي تشهد فيه مهنة الزراعة عزوفًا من قبل الشباب ، كونها من المهن الشاقة وتحتاج
إلى الكثير من الصبر والمثابرة ، والكلفة الباهظة ، وكونها ذات مردود اقتصادي طويل األمد، إال أن
المحفزات والدعم اللذين وجدهما شباب القطاع الجبلي بمنطقة جازان استنهضت الهمم وشجعت

على إحياء مزارعهم التي توارثوها عن األجداد.

هكذا بدأ الشاب فيصل الريثي يحكي قصة شغفه بالزراعة لوكالة األنباء السعودية التي رافقته
عدستها داخل مزرعته العضوية المجاورة لوادي "لجب" الشهير بجبال "القهر" في محافظة الريث ،
وذلك في ختام جني محصوله من "البن الخوالني" الذي تشتهر بزراعته محافظات القطاع الجبلي
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ويحظى بسمعة جيدة لجودته الفاخرة ومذاقه الفريد وازدياد الطلب عليه من داخل المملكة
وخارجها.

وبالمالبس التقليدية لسكان القطاع الجبلي وعصابة الرأس المصنوعة من النباتات العطرية التي
يشتهر بها أهالي تلك المناطق ، استقبل فيصل فريق " واس " بحماسة وترحيب حار ليبوح ببعض
أسرار هذا المنتج العالمي ، من مرحلة القطاف إلى مراحل تجفيفه وتغليفه وتحميصه وطحنه
وتقديمه للمستهلك في فنجان القهوة ذي المذاق الرفيع والذي ال يوجد له مثيًال بين أنواع البن في

العالم .

واستهل فيصل حديثه بقوله : في البداية " تحتاج التربة الجيرية في الجبال وقبل زراعة شتالت البن
إلى ثالث سنوات من زراعة القمح ومحاصيل أخرى من أجل تخصيبها وتعديل درجة حموضتها لتكون

جاهزة ومالئمة لشتالت البن، وأكثر من ثالث سنوات أخرى لتصير شجرة مثمرة".

وأشار إلى أن تقييم جودة البن يبدأ من إنتاج السنة الثالثة ، حيث تتأثر ثمار البن بعوامل ومؤثرات
عديدة في بيئتها المحيطة ال سيما مياه األمطار ونسب حموضة وملوحة التربة، وكلها أشياء ال
يدركها المزارع بالبديهة بل أن تفاصيلها تجيئ ضمن ما يتوارثونه جيًال بعد جيل، بدءًا من العناية
بالشجرة إلى جني الثمار وطريقة القطاف، فكلما كان احمرار الثمر داكنًا كلما كانت نسبة السكريات
به عالية وكان وزنه أفضل، مرورًا بمرحلة التشريق الجزئي -التختيم- لعدة أيام إلغالق مسام حبيبات
البن وحمايتها من العفن ، ومرحلة التجفيف الكامل في الظالل وتقليبها من 10 أيام إلى 20 يومًا
وإلى مدة قد تصل لـ 27 يومًا لتصبح جاهزة للبيع، الفتًا إلى أن ذلك كله يخضع لتقدير المزارع ، وكلها

تفاصيل عميقة تحدث فرقًا في مذاق مشروب القهوة .

وعّرج الريثي على عادات وتقاليد أهالي القطاع الجبلي في شرب القهوة، والتي يجهلها الكثير ، مبينًا
أن حمصة الصباح لحبوب البن تختلف درجتها عن حمصة المساء والتي عادة ما تكون شديدة
التحميص لتخفيف نسبة الكافيين ، وشراب القشرة -قشرة البن- بمنطقة جازان عمومًا بعكس الكثير
من البلدان التي تزرع البن حيث يتم التخلص منها، معلًال ذلك بأن األلياف والسكريات تكون مركز في
القشرة الخارجية ما يجعلها مفضلة لدى الكثير في المنطقة، إضافة لفوائدها الطبية، وكذلك شرب
ما يسمى في المنطقة بـ"المردومه" وهي مزيج من القشرة وبذرة البن وبعض التوابل الحلوة التي

تضفي مذاقًا لذيذًا ورائحة منعشة على المشروب.

وخلص فيصل إلى اإلشادة بما تقدمه حكومتنا الرشيدة ممثلة في إمارة منطقة جازان، ووزارة البيئة
والزراعة والمياه ، وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان ، وشركة أرامكو السعودية ، من
دعم كبير لمزارعي البن في المنطقة ، تمخض عنه تأسيس أول جمعية تعاونية زراعية بالمملكة تهتم
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بمزارعي البن وتطوير الممارسات الزراعية ورفع جودة المنتج وكفاءة التسويق، معتبرًا في هذا
الصدد مهرجان البن الخوالني السعودي الذي ستنطلق نسخته العاشرة في األيام القليلة القادمة ،
هدية غالية لمزارعي البن بالمنطقة ومنصة تسويقية رائدة لدعم وتشجيع المزارعين على توسيع

رقعة الزراعة ورفع نسبة إنتاج هذا المحصول االقتصادي المهم .
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

ورث المهنة والهواية من والده.. الهاجري: مليون ريال صفقة «الصقر الحر»عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

ورث المهنة والهواية من والده.. الهاجري: مليون ريال صفقة
«الصقر الحر»

جدة ـ عبد الهادي المالكي
تعتبر هواية تربية الصقور، إرثًا وتقليدًا، يحمل في طياته رمز األصالة والموروث، كما أنها هواية
ضمن تفاصيل الثقافة العربية األصيلة، ويتوارث بعض األبناء من آبائهم هذه الهواية جيًال بعد جيل،
ويكرسون لها وقتهم، ويتفانون في العناية بالصقور كما يشاركون في المزادات السنوية لنادي
الصقور السعودي، ويشعلون الحماس خالل هذه المسابقات المختلفة، وليس هواية تربية الصقور
والعناية بها مجرد هواية فحسب، وإنما أصبحت مهنة لكثير من الشباب السعوديين، حيث يكمن
الشغف والمتعة ألبناء المملكة بصيدها وطرحها، بل إنهم سّموا أبناءهم بأسمائها إعجابًا بها

وبقوتها، مما يؤكد أن التعامل مع الصقور بخصوصية لم يكن جديدًا على المجتمع السعودي.

ومن الشباب السعوديين الذين انخرطوا في مهنة الصقارة خالد بن سعد الهاجري، والذي يحمل في
ذاكرته الكثير من تفاصيل العناية بالصقور واالهتمام بها وتربيتها بشغف واهتمام كبير.

في البداية يقول الهاجري: دخلت مجال الصقارة منذ الصغر برفقة والدي، وتعتبر هواية الصقور هواية
جميلة جدًا وإرثًا يتجدد بفضل حكومتنا الرشيدة لدعمها هذا الموروث، ومع مرور السنوات تطورت
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خبرتي في تربية الصقور ولدي مشاركات عديدة في مزاد نادي. الصقور السعودي َسَنِوّيًا َومزاد نادي
الصقور يدعم كل صقار، وذلك تكريسًا لهذا الموروث األصيل المستمدة من البيئة العربية األصيلة.

وفيما يتعلق بعدد الصقور التي يمتلكها قال: عدد الصقور التي امتلكها يتجاوز عددها في الموسم
الواحد 350 صقرًا وأنواعها حر وشاهين والجير، وهناك اختالف في رغبات “الصقاقير”، وكل نوع من
أنواع الصقور يتميز بمميزاته الخاصة، وقد شاركت في عام 2019م، في مزاد الصقور، وحصلت على
جائزة المركز الثاني، وأكبر مبلغ حصلت عليه من بيع أحد الصقور بيع صقر بمبلغ تجاوز مليون ومائتي

ريال سعودي، وكان نوع الصقر حرًا، وما زلت أطمح في المزيد من المشاركات في مزادات الصقور.

وفي سؤال حول العالقات بين الصقارة قال: العالقات بين الصقارة عالقة جميلة، وكل واحد من
الصقارة يزود زمالءه بالخبرة عن سلوكيات الصقور وتفاصيل الصيد ومواسمه، وذلك ألن مهنة

الصقارة مهنة تراثية أصيلة، فإنها تجد االحترام من قبل الصقارة.

َوَأْيضًا لنا عالقات مع محبي القنص وتربية الصقور حول العالم في دول أوربا والخليج.

وفيما يتعلق بعالقة الصقر بصاحبه قال: عالقة محبة حيث إن الصقار يهتم بصقره، ويشعر بالفخر
واالعتزاز، وهو يناجي صقره، ويدربه على تفاصيل القنص.

وحول مشاركته في مواسم هجرة الصقور في الصحراء قال: في هجرة الصقور السنوية ال أذهب مع
الصقارة للبحث عن الصقور المهاجرة، وإنما اكتفى بما معي من صقور مدربة. وكما هو معروف، فإن

مزاد الشاهين في المملكة العربية السعودية يتم خالله بيع الكثير من الطيور.

وحول أكثر الطرائد التي تقتنصها الصقور قال: أكثر أنواع الطرائد والطيور التي تقنصها الصقور
الحبارى والكراوين واألرنب ونوع الطعام الذي تفضله الصقور لحم الطيور. وهناك أنواع من األمراض
التي تصيب الصقور مثل القالع والفطريات والدود والبكتيريا وتضخم األكياس الهوائية، يوجد العديد

من المستشفيات للصقور ورعايتها وتفادي األمراض المذكور.

يذكر أن تربية الصقور هواية عريقة سادت بين أبناء الجزيرة العربية، وتتشابه الدول العربية المربية
للصقور بأساليب التربية والتدريب بوجه عام مع اختالفها حول بعض التفاصيل الدقيقة لتلك الَمهمة
الشاقة المتوارثة من األجداد، والتي تحتاج إلى التحلي بالصبر الطويل، فقد تصل مّدة تدريب الصقر
واستئناسه ومعرفته لمربيه لشهٍر كامٍل من التدريب اليومي، وقد تزيد إلى 40 يومًا – إن كان فرخًا ال
يزيد عمره عن سنة، بينما قد تتجاوز فترة تدريب الصقر األكبر سنًا العام الكامل، وتختلف الصقور
بسرعة استجابتها، وتتميز عن بعضها فـ”الشاهين” على سبيل المثال يتسم باستجابته للتدريب
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مقارنة بـ”الحر” لكن تكمن الصعوبة في الحفاظ عليه، بسبب سرعة إصابته باألمراض وبطء عملية
“القرنسة” وهي مرحلة تبديل الريش.
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

1000 صقر يحلقون في سماء محافظة طريف في فعاليات مهرجان الصقورعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

10تكرار الرصدالعددالكاتب

 1000 صقر يحلقون في سماء محافظة طريف في فعاليات
مهرجان الصقور

طريف - واس
يحلق أكثر من ألف صقر بمختلف الفئات في مهرجان الصقور بنسخته الثامنة بمنطقة الحدود
الشمالية، طيلة أيام المهرجان الذي انطلق أمس ولمدة خمسة أيام بتنظيم من إمارة المنطقة،
وبالتعاون مع نادي الصقور السعودي، وبمشاركة صقارين من داخل المملكة ودول الخليج، وذلك في

محافظة طريف.

وتتكون أشواط المسابقة من شوط لفئة الحر قرناس، وحر فرخ، وشوطين لفئة الشاهين، وآخرين
لفئة جير الشاهين، وشوطين لفئة البيور، وكذلك شوطين لفئة القرموشة وشوط تبيع قرناس،
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وشوط تبع فرخ، يتبعها شوطان للمحترفين والخليجيين، وشوط مكس جير شاهين وتبع جير ( فرخ
وقرناس)، وشوط مكس جير بيور و قرموشي (فرخ وقرناس).

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة ومشاركات العديد من الجهات الحكومية
واألسواق الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث والرحالت البرية والموروث الشعبي.
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

بلدية الخبر تطلق مبادرة بعنوان “شجرة لكل بيت” مجانًا للمواطنينعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

بلدية الخبر تطلق مبادرة بعنوان “شجرة لكل بيت” مجانًا
للمواطنين

أطلقت بلدية محافظة الخبر، اليوم بمبادرة بعنوان: ” شجرة لكل بيت “، والتي تندرج ضمن مبادرة
الخبر خضراء، وتستهدف زيادة أعداد األشجار في المحافظة، وتشجيع المواطنين على الزراعة
والتشجير من خالل االستغالل األمثل لألرصفة أمام المنازل بتجميلها باألشجار، كما تأتي تماشيا مع

مبادرة السعودية الخضراء، وشرقية خضراء.

من جهته أشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس، مشعل بن الحميدي الحربي، الى أن هذه
المبادرة تؤكد أهمية التشجير في الحفاظ على التوازن البيئي، ودوره في تنقية الهواء ومكافحة

مصادر تلوثه، وإضفاء الطابع الجمالي لمحافظة الخبر، موضحا بأنه تم إعداد رابط إلكتروني، هنا

، لتسهيل تسجيل الراغبين بالمشاركة، حيث يمكنهم من خالله تحديد عدد األشجار المراد زراعتها ونوع
األشجار المرغوب زراعتها، منوها بأن فريق البلدية سيقوم على إثرها بالتوجه مباشرة الى الموقع
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وزراعة األشجار أمام المنزل مجانا، حيث تم تحديد عدة أنواع من األشجار المالئمة لزراعتها على
األرصفة، وتوفر شكل ونسق محدد، وتساهم في زيادة عدد األشجار بالمشاركة مع األهالي.

وطالب المهندس الحربي، الجميع للتفاعل مع المبادرة، مؤكدا أن كل مواطن له دور في المساهمة
في جعل الخبر خضراء من خالل االهتمام بالتشجير أمام كل منزل، الفتا الى أن المبادرة تهدف الى

التشجير، ونشر ثقافة التشجير وتثقيف المجتمع على زراعة األشجار والعناية بها.
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيععنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

9تكرار الرصدالعددالكاتب

 ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

 
 
 

الرياض - واس
ضبطت شرط المناطق باألمن العام في مكة المكرمة وجازان والقصيم، 5 مخالفين لنظام البيئة، 4
مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 4 مركبات،

واتخذت بحقهم اإلجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة االختصاص.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي
داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف

المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ األمن العام على اإلبالغ عن أي حاالت تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على األرقام
(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

القوات الخاصة لألمن البيئي تضبط (70) مخالًفا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطًبا محلًياعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

10تكرار الرصدالعددالكاتب

القوات الخاصة لألمن البيئي تضبط (70) مخالًفا لنظام البيئة
لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطًبا محلًيا

الرياض - واس
ضبطت القوات الخاصة لألمن البيئي (70) مخالًفا لنظام البيئة، (45) مواطًنا، و(21) مقيًما من
الجنسية اليمنية، و(4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (90)

متًرا مكعًبا من الحطب المحلي في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة لألمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق
اإلجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه
والزراعة، مؤكًدا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر

مكعب.

وحث المتحدث الرسمي على اإلبالغ عن أي حاالت تمثل اعتداًء على البيئة أو الحياة الفطرية على
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الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

"مرض نيوكاسل".. المملكة تحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من إحدى المناطق الفرنسيةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

عدوى فيروسية تنفسية شديدة الخطورة.. وهذه طرق انتشارها وفترة الحضانة

"مرض نيوكاسل".. المملكة تحظر استيراد لحوم الدواجن

والبيض من إحدى المناطق الفرنسية

خالد علي
حظرت السعودية استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من المنطقة

اإلدارية البرانيس األطلسية "Pyrenees-Atlantiques" بجمهورية فرنسا.
 

يأتي ذلك بعد تقرير التبليغ الدوري الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "WOAH" الذي
يفيد بتفّشي مرض نيوكاسل في المنطقة.

 
Avian" ومرض نيوكاسل في الدجاج هو مرض فيروسي شديد الخطورة ُيعرف بأنه مرض تنفسي حاد
pnemocephalitis"، كما تعتمد شّدة اإلصابة على ضراوة الفيروس وقابلية اإلصابة عند الدجاج،

ويعتبر الدجاج من أكثر الطيور عرضًة لهذا المرض القاتل؛ حيث يصاب به في جميع األعمار.
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وفي الدجاج الرومي يكون الفيروس شديد الضراوة في األعمار الصغيرة، وتقّل خطورته في األعمار
الكبيرة، وللفيروس قدرة عالية على البقاء في جثث الطيور النافقة التي كانت مصابة والمحفوظة

في الثالجات عند درجة حرارة صفر مئوية.
 

وفيما يخص طرق انتشار عدوى النيوكاسل، فإن فترة حضانة المرض من 4-6 أيام، وقد تصل إلى
عدة ساعات على حسب ضراوة المرض؛ حيث يتم إفراز الفيروس خالل فترة الحضانة وأثناء المرض،
وأيًضا فترات النقاهة، وتنتقل العدوى من خالل الغذاء والماء الملوث، وأيًضا ينتقل من خالل الرذاذ
في الهواء، كما تنتقل من خالل مالبس العمال وأحذيتهم والمعدات الموجودة بالمزرعة، واألقفاص
والسيارات التي تنتقل فيها الطيور. وتعتبر "الطيور المهاجرة" والحشرات سبًبا من أسباب انتقال

العدوى.
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

تمتاز بتنوع الحياة الفطرية وإثرائها «عروق بني معارض»عنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةتصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

تمتاز بتنوع الحياة الفطرية وإثرائها «عروق بني معارض»

البالد ـ الرياض
تتميز محمية “عروق بني معارض” الواقعة على الحافة الغربية من الربع الخالي، بأنها أول محمية
نموذجية في المملكة تطبق تقنيات المراقبة الحديثة بطائرات التحكم عن بعد “ الدرونز”،
واستخدامها في إجراء المسوحات البيئية ودراسة الحياة الفطرية بالمحمية. وتتمتع المحمية التي
تشغل مساحة 12787 كيلو مترًا مربعًا، بتنوع الحياة الفطرية وثرائها، كما ُتعد موطنًا ألروع المواقع
ذات المشاهد الطبيعية الساحرة في صحراء الربع الخالي التي تعد الصحراء الرملية األكبر في العالم؛
فالمحمية هي آخر موطن في الجزيرة العربية ُشوهد فيه المها العربي، وتم تنفيذ برنامج مكثف
إلعادة توطينه إلى جانب غيره من الحيوانات النادرة مثل ظباء الريم، والغزال الجبلي، والوعل،
والّنعام العربي، التي كانت موجودة سابقًا في المنطقة، وتم العمل على توطينها؛ حتى تأقلمت

تلك الحيوانات، وتكاثرت طبيعيًا في بيئة المحمية، وباتت تتنامى بشكل متواصل.
 

وتعد محمية “عروق بني معارض” بيئة ذات أنماط حماية متعددة، ومحمية حرة غير مسّورة، ويعمل
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على إدراجها ضمن المناطق المحمية العالمية، باإلضافة إلى
ترشيحها ضمن برامج المحافظة العالمية، مثل برنامج التراث العالمي الطبيعي التابع لمنظمة
اليونسكو، وبرنامج المناطق المحمية الخضراء التابع لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة. ونظرًا لمميزات
المحمية وثرائها الطبيعي والحيوي في مجال السياحة البيئية، وعلى الرغم من البيئة الصحراوية
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للمحمية، إال أنها تتمتع بأجواء شتوية رائعة، مما يحفز على االستمتاع بالعديد من األنشطة السياحية
والترفيهية، من بينها رحالت السفاري بالسيارات عبر مسارات محددة، والهايكنق، ومنطاد الهواء
الساخن، والتخييم، والتزلج على الكثبان الرملية، وركوب الجمال، ورصد النجوم بالتليسكوب، وغيرها
من التجارب واألنشطة الممتعة التي يمارسها السائح، وهو يشاهد من حوله الحياة الفطرية
والحيوانات والطيور النادرة تتعايش في بيئتها الطبيعية، والتي تذخر بها المحمية مثل: المها العربي
والنعام والظباء والوعول، ومراقبة طيور الحبارى والقطا والحجل والرخمة والقنبر، وغيرها الكثير،

عالوة على النباتات الصحراوية المختلفة.
 

وتعكس تجربة زيارة محمية “عروق بني معارض” ما تحفل به المملكة من تنوع سياحي غنّي
باالكتشاف والمغامرة، وبالتراث والثقافة أيضًا؛ فعلى مقربة من المحمية تقع قرية الفاو األثرية
الزاخرة بالكثير من اآلثار والمنحوتات التي تعود إلى القرن الرابع قبل الميالد؛ مما يفتح المجال للعديد
من الخيارات والتجارب السياحية والتاريخية الشّيقة، وتأوي المحمية التي أعلنت عام 1417 هـ ذات
أنماط حماية متعددة، باقة إحيائية متنوعة في الربع الخالي بكثبانها الرملية الطولية التي ربما تكون
األعظم في العالم، التي تمتد على هضبة متقطعة من الحجر الجيري والطرف الجنوبي من جرف
طويق ذي الوديان المكسوة نباتًا والسهول الحصوية والممرات التي تتخلل الكثبان الرملية. محمية
عروق بني معارض هي آخر مكان شوهد فيه المها العربي في البراري، علمًا بأنها باتت محور اهتمام

برنامج مكثف وناجح إلعادة توطين المها العربي وظباء الريم والغزال الجبلي.

وتسعى الهيئة السعودية للحياة الفطرية عبر “المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية” إلى االرتقاء
بالمناطق المحمية التابعة لها من حيث اإلدارة الفعالة ومستوى األداء األفضل من خالل وضع معايير
تحقق مستوى عال من النجاح وتحقيق األهداف، ولتكون في مصاف المناطق المحمية العالمية، من
خالل تطوير تلك المناطق المحمية لتكون مناطق محمية نموذجية على المستوى الوطني
والعالمي، باإلضافة إلى ترشيحها لإلدراج ضمن برامج المحافظة العالمية مثل برنامج التراث العالمي
الطبيعي التابع لمنظمة اليونسكو وبرنامج المناطق المحمية الخضراء التابع لالتحاد الدولي لحماية

الطبيعة.
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

"وقاء" ينفي تأثر الحيوانات في المملكة بـ"القالعية"عنوان الخبر

أخبار المركز الوطني للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية ومكافحتهاتصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

10تكرار الرصدالعددالكاتب

"وقاء" ينفي تأثر الحيوانات في المملكة بـ"القالعية"

دعا مالك الثروة الحيوانية لإلبالغ الفوري في حاالت االشتباه

عبدالله الراجحي
أكد المركز الوطني للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية "وقاء"، تعليًقا على ما يتم
تداوله في وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي بخصوص إغالق بعض أسواق المواشي في
إحدى الدول المجاورة؛ بسبب تسجيل إصابات بمرض الحمى القالعية؛ أن هذا األمر ال يشكل خطًرا على

الثروة الحيوانية في المملكة.
 

ويعد مرض الحمى القالعية من أكثر األمراض المهددة القتصاديات اإلنتاج الحيواني واألمن الغذائي
في المملكة، خصوًصا مع تسجيل أنواع مصلية من المسبب الَمَرضي كانت محصورة في دول القارة

اإلفريقية.
 

وُيعتبر مرض الحمى القالعية من أكثر األمراض الحيوانية وبائية؛ بسبب سرعة انتقاله بواسطة الرياح
لمسافات قد تصل إلى 60 كلم.

 
ويعمل مركز "وقاء" على رصد وتقييم مخاطر الصحة الحيوانية بالمملكة والدول المجاورة وتطبيق

كل اإلجراءات االحترازية للحد من مخاطر األمراض الحيوانية الوبائية المعدية.
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https://albwaabh.org/2388831/%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84/
https://garbnews.net/news/s/219367
https://wahhnews.com/?p=13476


 
وقد باشرت فرق "وقاء" في مناطق: الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك تنفيذ إجراءات خطة
الطوارئ، ورفع الجاهزية للرصد الوبائي ألي حاالت اشتباه بالمرض في التربية التقليدية أو مشاريع

اإلنتاج الحيواني.
 

جدير بالذكر أن مرض الحمى القالعية يخضع لحمالت تحصين شاملة لجميع المواشي مرتين سنوًيا.
 

ودعا "وقاء" جميع مالك الثروة الحيوانية ومشاريع اإلنتاج الحيواني إلى اإلبالغ الفوري في حاالت
االشتباه بأحد األمراض الحيوانية الوبائية على الهاتف المجاني (939).

 
المملكة العربية السعوديةوقاءالمركز الوطني للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

رئيس بلدية الخرج يناقش الوضع البيئي لوادي الثليماء لتطويره ..صورعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئيتصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

رئيس بلدية الخرج يناقش الوضع البيئي لوادي الثليماء لتطويره
..صور

الخرج
ترأس رئيس ??بلدية محافظة الخرج?? المهندس خالد بن عبدالله الزيد، اجتماع لجنة التنمية
والمرافق بالمجلس المحلي بمحافظة ??الخرج?? لمناقشة الوضع البيئي لوادي الثليماء ووضع

الحلول المناسبة لتطويره وتأهيله.
 

وجاء ذلك  بحضور أعضاء اللجنة وممثل المركز الوطني للرقابة على اإللتزام البيئي.
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https://slaati.com/2023/02/09/p2220196.html
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

"دور صندوق التنمية الزراعية في التمويل الزراعي " .. ورشة عمل بغرفة جازانعنوان الخبر

أخبار صندوق التنمية الزراعيةتصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

"دور صندوق التنمية الزراعية في التمويل الزراعي " .. ورشة
عمل بغرفة جازان

 
 

جيزان - واس
تنظم غرفة جازان بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة يوم األحد القادم، ورشة عمل

بعنوان "دور الصندوق في التمويل الزراعي"، وذلك على مسرح الغرفة بمدينة جيزان.

وتهدف الورشة، التي تستهدف المزارعين وصيادي السمك والمستثمرين والجمعيات التعاونية
ومربي النحل، إلى التعريف بدور صندوق التنمية الزراعية في تمويل المشاريع الزراعية، وتشجيع

المستثمرين والمستفيدين للتقدم للصندوق، واإلرشاد الزراعي عن البن العربي.

وتتناول الورشة العديد من المحاور حول مقدمة عن الصندوق، وأنواع القروض، ودور صندوق
التنمية الزراعية في تمويل المشاريع الزراعية والحوافز التشجيعية لبرامج التمويل، وجلسات حوارية

ومناقشة عن البن العربي.

وتأتي الورشة ضمن البرامج والفعاليات التي تنفذها الغرفة خالل العام الحالي.
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https://www.spa.gov.sa/w1851375
https://makkahnewspaper.com/article/1583283/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://alkhaleej365.co/business/11899036/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86.html


الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

مذكرة تعاون بين صندوق التنمية الزراعية وشركة الجوف للتنمية الزراعيةعنوان الخبر

أخبار صندوق التنمية الزراعيةتصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

مذكرة تعاون بين صندوق التنمية الزراعية وشركة الجوف
للتنمية الزراعية

 

الرياض - واس
وّقع صندوق التنمية الزراعية مذكرة تعاون مع شركة الجوف للتنمية الزراعية بهدف تنفيذ مشروع
تدريب تطبيقي مشترك لمنسوبي الصندوق لإلسهام في تطوير أداء القطاع الزراعي ودعم االقتصاد
الوطني بما يحقق أهدافها في مجال التنمية الزراعية الشاملة. وتأتي المذكرة التي وقعها مدير
الصندوق منير السهلي، والرئيس التنفيذي للشركة مازن باداود , انطالقًا من مسؤولياتهما
المشتركة في تحقيق التنمية الزراعية واستدامة األمن الغذائي ودعم مجاالت التدريب للمشاريع
الزراعية. وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات الفنية واالقتصادية في المجال الزراعي وفق إمكانياتهما
المتاحة والعمل على تطوير وإعداد أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الطرفين حسب اإلمكانيات
المتاحة وتبادل نتائج األبحاث الزراعية والدراسات االقتصادية المتوفرة في حال احتاجها أحد الطرفين,
إضافًة إلى التعاون في مجال التدريب العملي والتدريب على رأس العمل بكل اإلمكانيات والقدرات

المتاحة لرفع المستوى العلمي للموظفين في كافة المجاالت اإلدارية والفنية والمالية.
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https://www.spa.gov.sa/w1851507
https://alkhaleej365.co/saudi-arabia-news/11898517
https://mn2ol.com/ksa/1456700/
https://www.sra7h.com/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84-2/
https://www.anbauna.com/archives/120405?feed_id=40406&_unique_id=63e389ef9dfb6


الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

البرلمان العربي يناقش وثيقة األمن الغذائيعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

البرلمان العربي يناقش وثيقة األمن الغذائي
اختتم برئاسة العسومي أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء المجالس

القاهرة - عبدالسالم البلوي
اختتمت اليوم أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس
والبرلمانات العربية وذلك برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وناقش
االجتماع مشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز األمن الغذائي
العربي"، والتي تتضمن أبرز التحديات التي تواجه األمة العربية في هذا الملف المحوري والهام،
وتقديم عددًا من التوصيات التي يمكن أن تساهم في معالجة هذه القضية تمهيدا لرفعها إلى
رؤساء البرلمانات العربية من أجل اعتمادها خالل المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس
والبرلمانات العربية الذي ينظمه البرلمان العربي والمقرر انطالقه السبت المقبل بمقر جامعة الدول

العربية.
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https://www.alriyadh.com/1996644
https://www.alyaum.com/articles/6451516


وخالل ترؤس العسومي أعمال اجتماعات اللجنة التحضيرية أكد في كلمته االفتتاحية، أهمية المؤتمر
الذي يأتي في ظل تحديات عصيبة تواجهها منطقتنا العربية تمر فيها بكثير من التحديات في
مقدمتها أزمة األمن الغذائي والتي تحظى بأولوية كبيرة كونها تشكل تحديًا خطيرًا باعتبارها تشكل
أمن قومي عربي، داعيا إلى تكاتف جميع الجهود العربية على كافة المستويات الحكومية والبرلمانية
من أجل مواجهة هذا التحدي الملح، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى حرص البرلمان العربي على استثمار
المؤتمر الخامس له مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية من أجل الخروج برؤية برلمانية تجاه هذه

القضية .
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الملف الصحفي لتاريخ 18-07-1444

«الصحة العالمية» تعلن عن إصابات بين الثديات بإنفلونزا الطيورعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر18-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

«الصحة العالمية» تعلن عن إصابات بين الثديات بإنفلونزا الطيور

متابعة - الرياض اإللكتروني
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم عن تلقي عدد من البالغات
بإصابة ثديات ومنها المنك والثعالب وسباع البحر، بفيروس H5N المسبب إلنفلونزا الطيور، وهو

الفيروس الذي ينتشر منذ 25 عاما بين الطيور البرية والدواجن .
 

وقال إن الخطر حاليا منخفض، حيث لم نشهد منذ عام 1996 إال انتقاًال محدوًدا للفيروس لإلنسان،
ولكن ال يمكن افتراض أن يستمر الوضع على هذا النحو .

 
ودعا إلى االستعداد لمواجهة أي تغير في الوضع الراهن، مشددا على ضرورة عدم لمس األفراد

للحيوانات النافقة أو المريضة، وإبالغ السلطات المحلية بشأنها .
 

وتعمل المنظمة مع السلطات الوطنية لرصد الوضع عن كثب، ودراسة حاالت اإلصابة بالفيروس عند
اإلنسان فور حدوثها، كما أوصى برفع درجة التأهب والرصد في المناطق التي يتفاعل فيها اإلنسان
مع الحيوان، سواء في المزارع أو الحيوانات البرية، مطالًبا بتأمين لقاحات إنفلونزا الطيور لتكون

متاحة لالستخدام العالمي .
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https://www.alriyadh.com/1996660



