
 

  
 

  
 

السعودية العربية المملكة
والزراعة المياه و البيئة وزارة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الملكيةعنوان للمحميات مجلس بإنشاء الملكي األمر يثمن والزراعة والمياه البيئة وزير

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 المحليةتصنيف المستجدات الخبرأهم جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب2553العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

 

للمحميات مجلس بإنشاء الملكي األمر يثمن والزراعة والمياه البيئة وزير
 الملكية

 
 

 

 واس-الرياض
ر األم أن لي الفض ن عبدالمحس ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع د أك
ن الحرمي ادم خ ة حكوم ام اهتم يعكس العهد٬ ولي سمو برئاسة الملكية للمحميات مجلس بإنشاء الملكي

األمين عهده ولي وسمو سعود آل عبدالعزيز بن سلمان الملك هللا-الشريفين ة-حفظهما المملك ة ببيئ
المميز األحيائي تنوعها على والحفاظ  .وتطويرها

 
صحفي تصريح ي ف ه معالي ال وبحري:"وق ري ب اء أحي وع بتن ع تتمت عودية الس ة العربي ة المملك إن

للمحافظة مهما عامًال الملكية المحميات وستكون العالم٬ من أخرى أماكن أي في يوجد ال بعضه فريد٬
ى عل اظ والحف االحتطاب ع ومن ائر الج والرعي الصيد ن م والحد ة٬ المملك ي ف األحيائي التنوع على

وزيادته النباتي  .الغطاء
 

ستسهم البيئية الخطوات هذه جميع أن الفضلي المهندس هللا-وأفاد ة-بحول المملك ة رؤي تحقيق في ٬
الوطني2030 التحول أيضا2020ًوبرامج وستعزز اة٬ حي وجودة خضراء مملكة إلى للوصول ٬

العشرية داف أله ق لتحقي ة٬ المحمي اطق المن نسبة ادة زي ي ف ادة الري ق تحقي ي ف ا دولي ة المملك ة مكان
اء أبن ير خ ه في ا لم تدامة المس ة للتنمي دة المتح م األم داف وأه ائي األحي وع للتن دة المتح م األم ة التفاقي

القادمة واألجيال  .المملكة
 

وأن األمين٬ عهده ولي وسمو الشريفين الحرمين خادم يحفظ أن وجل عز هللا تصريحه ختام في ودعا
وتطورها وعزها أمنها البالد هذه على يديم وأن والعباد٬ البالد مصلحة فيه لما  .يوفقهما
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الملكيةعنوان للمحميات مجلس بإنشاء الملكي األمر يثمن الفضلي

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 المحليةتصنيف المستجدات الخبرأهم جهة

المستهلكالمصدر الكاتب0العددااللكترونيةصحيفة

الصفحة المستهلكاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

الملكية للمحميات مجلس بإنشاء الملكي األمر يثمن  الفضلي

 

 

الزياض من  المستهلك

ر األم أن لي الفض ن عبدالمحس ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع د أك
ن الحرمي ادم خ ة حكوم ام اهتم يعكس د العه ي ول سمو برئاسة الملكية للمحميات مجلس بإنشاء الكريم
ن ب لمان س ن ب د محم ير األم ن األمي ده عه ي ول وسمو سعود آل عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين

المميز األحيائي تنوعها على والحفاظ وتطويرها المملكة ببيئة  .عبدالعزيز
 

أي في يوجد ال بعضه فريد٬ وبحري بري أحياء بتنوع تتمتع السعودية العربية المملكة إن معاليه وقال
العالم من أخرى في.أماكن ائي األحي وع التن ى عل للمحافظة ا مهم امًال ع ة الملكي ات المحمي وستكون
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وزيادته النباتي الغطاء على والحفاظ االحتطاب ومنع الجائر والرعي الصيد من والحد  .المملكة٬
 

ة رؤي ق تحقي ي ف هللا ول بح هم ستس ة البيئي وات الخط ذه ه ع جمي إن لي الفض ر الوزي اد وأف
ة ني2030المملك الوط ول التح رامج اة2020٬٬وب حي ودة وج راء خض ة مملك ى إل ول للوص

ألهداف لتحقيق المحمية٬ المناطق نسبة زيادة في الريادة تحقيق في دوليا المملكة مكانة أيضاً وستعزز
ر خي ه في ا لم تدامة المس ة للتنمي دة المتح م األم داف وأه ائي األحي للتنوع المتحدة األمم التفاقية العشرية

القادمة واألجيال المملكة  .أبناء
 

ه في ا لم يوفقهم وأن عهده٬ وولي الشريفين الحرمين خادم يحفظ أن وجل عز هللا الفضلي الوزير ودعا
وتطورها وعزها أمنها البالد هذه على يديم وأن والعباد٬ البالد  .مصلحة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الملكيةعنوان للمحميات مجلس بإنشاء الملكي األمر يثمن الفضلي

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 المحليةتصنيف المستجدات الخبرأهم جهة

االلكترونيةالمصدر اآلن مكة الكاتب0العددصحيفة

الصفحة االناسم مكة صحيفة الصفحةموقع 0رقم

الملكية للمحميات مجلس بإنشاء الملكي األمر يثمن  الفضلي

 
 

اآلن  :مكة

ر األم أن لي الفض ن عبدالمحس ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع د أك
ن الحرمي ادم خ ة حكوم ام اهتم يعكس د العه ي ول سمو برئاسة الملكية للمحميات مجلس بإنشاء الكريم
ن ب لمان س ن ب د محم ير األم ن األمي ده عه ي ول وسمو سعود آل عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين

المميز األحيائي تنوعها على والحفاظ وتطويرها المملكة ببيئة  .عبدالعزيز
 

أي في يوجد ال بعضه فريد٬ وبحري بري أحياء بتنوع تتمتع السعودية العربية المملكة إن معاليه وقال
العالم من أخرى في.أماكن ائي األحي وع التن ى عل للمحافظة ا مهم امًال ع ة الملكي ات المحمي وستكون

وزيادته النباتي الغطاء على والحفاظ االحتطاب ومنع الجائر والرعي الصيد من والحد  .المملكة٬
 

ة رؤي ق تحقي ي ف هللا ول بح هم ستس ة البيئي وات الخط ذه ه ع جمي إن لي الفض ر الوزي اد وأف
ة ني2030المملك الوط ول التح رامج اة2020٬وب حي ودة وج راء خض ة مملك ى إل ول للوص ٬
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ألهداف لتحقيق المحمية٬ المناطق نسبة زيادة في الريادة تحقيق في دوليا المملكة مكانة أيضاً وستعزز
ر خي ه في ا لم تدامة المس ة للتنمي دة المتح م األم داف وأه ائي األحي للتنوع المتحدة األمم التفاقية العشرية

القادمة واألجيال المملكة  .أبناء
 

ه في ا لم يوفقهم وأن عهده٬ وولي الشريفين الحرمين خادم يحفظ أن وجل عز هللا الفضلي الوزير ودعا
وتطورها وعزها أمنها البالد هذه على يديم وأن والعباد٬ البالد  .مصلحة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الملكية”الفضلي”عنوان للمحميات مجلس بإنشاء الملكي األمر يثمن

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت18/09/143902/06/2018 المحليةتصنيف المستجدات الخبرأهم جهة

االلكترونيةالمصدر صدى الكاتب0العددصحيفة

الصفحة صدىاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

الملكية”الفضلي” للمحميات مجلس بإنشاء الملكي األمر  يثمن

 

 
 

 ):صدى(واس

ر األم أن لي الفض ن عبدالمحس ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع د أك
ن الحرمي ادم خ ة حكوم ام اهتم يعكس العهد٬ ولي سمو برئاسة الملكية للمحميات مجلس بإنشاء الملكي

ن األمي ده عه ي ول مو وس عود س آل دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل ريفين هللا–الش ا ة–حفظهم ببيئ
المميز األحيائي تنوعها على والحفاظ وتطويرها  .المملكة

 

صحفي تصريح ي ف معاليه وبحري”:وقال ري ب اء أحي وع بتن ع تتمت السعودية ة العربي ة المملك إن
للمحافظة مهما عامًال الملكية المحميات وستكون العالم٬ من أخرى أماكن أي في يوجد ال بعضه فريد٬
ى عل اظ والحف االحتطاب ع ومن ائر الج والرعي الصيد ن م والحد ة٬ المملك ي ف األحيائي التنوع على

وزيادته النباتي  .الغطاء
 

ستسهم البيئية الخطوات هذه جميع أن الفضلي المهندس هللا–وأفاد المملكة-بحول رؤية تحقيق في ٬
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الوطني2030 التحول أيضًا2020٬وبرامج وستعزز اة٬ حي وجودة خضراء مملكة إلى للوصول
العشرية داف أله ق لتحقي ة٬ المحمي اطق المن نسبة ادة زي ي ف ادة الري ق تحقي ي ف ا دولي ة المملك ة مكان
اء أبن ير خ ه في ا لم تدامة المس ة للتنمي دة المتح م األم داف وأه ائي األحي وع للتن دة المتح م األم ة التفاقي

القادمة واألجيال  .المملكة
 

وأن األمين٬ عهده ولي وسمو الشريفين الحرمين خادم يحفظ أن وجل عز هللا تصريحه ختام في ودعا
وتطورها وعزها أمنها البالد هذه على يديم وأن والعباد٬ البالد مصلحة فيه لما  .يوفقهما
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للمحميات"الفضلي"عنوان مجلس بإنشاء الملكي األمر يثمن

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت18/09/143902/06/2018 المحليةتصنيف المستجدات الخبرأهم جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

للمحميات"الفضلي" مجلس بإنشاء الملكي األمر  يثمن

تنوعها على والحفاظ وتطويرها المملكة ببيئة القيادة اهتمام يعكس إنه  قال

 

الهواملة  الرياض-مسلّم

الملكي ر األم الفضلي٬ المحسن د عب ن ب رحمن ال د عب دس المهن والزراعة٬ اه والمي ة البيئ وزير ثمن
العهد ولي سمو برئاسة الملكية للمحميات مجلس بإنشاء  .الكريم

 

د"الفضلي"وأكد عب بن سلمان الملك الشريفين٬ الحرمين خادم حكومة اهتمام يعكس الملكي األمر أن
ة المملك ة ببيئ ز٬ العزي د عب ن ب لمان س ن ب د محم ير األم ن٬ األمي ده عه ي ول وسمو سعود٬ آل العزيز

المميز األحيائي تنوعها على والحفاظ  .وتطويرها
 

أماكن أي في يوجد ال بعضه فريد٬ وبحري بري أحياء بتنوع تتمتع السعودية العربية المملكة إن وقال
العالم من ة٬.أخرى المملك ي ف ائي األحي وع التن على للمحافظة مهما عامًال الملكية المحميات وستكون

وزيادته النباتي الغطاء على والحفاظ االحتطاب ومنع الجائر والرعي الصيد من  .والحد
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ة المملك ة رؤي ق تحقي ي ف هللا ول بح هم ستس ة البيئي وات الخط ذه ه ع جمي أن لي الفض ر الوزي اد وأف
الوطني2030 التحول أيضًا2020٬وبرامج وستعزز اة٬ حي وجودة خضراء مملكة إلى للوصول

العشرية داف أله ق لتحقي ة؛ المحمي اطق المن نسبة ادة زي ي ف ادة الري ق تحقي ي ف ا دولي ة المملك ة مكان
اء أبن ير خ ه في ا لم تدامة المس ة للتنمي دة المتح م األم داف وأه ائي األحي وع للتن دة المتح م األم ة التفاقي

القادمة واألجيال  .المملكة
 

هللا الفضلي الوزير وجل-ودعا ا-عز لم يوفقهما وأن عهده٬ وولي الشريفين الحرمين خادم يحفظ أن
وتطورها وعزها أمنها البالد هذه على يديم وأن والعباد٬ البالد مصلحة  .فيه
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر فريد:الفضليعنوان وبحري بري أحياء بتنوع تتمتع المملكة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 المحليةتصنيف المستجدات الخبرأهم جهة

الوطنالمصدر الكاتب6456العددجريدة

الصفحة الوطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

فريد:الفضلي وبحري بري أحياء بتنوع تتمتع  المملكة

 

 

    واس:الرياض

الملكي ر األم أن الفضلي٬ عبدالمحسن ن ب دالرحمن عب دس المهن والزراعة اه والمي ة البيئ ر وزي د أك
الشريفين الحرمين ادم خ ة حكوم ام اهتم يعكس د العه ي ول برئاسة ة الملكي ات للمحمي س مجل بإنشاء
ي األحيائ تنوعها على والحفاظ وتطويرها المملكة ببيئة األمين عهده وولي عبدالعزيز بن سلمان الملك

إن.المميز صحفي تصريح ي ف ال وبحري«وق ري ب اء أحي وع بتن ع تتمت السعودية ة العربي ة المملك
للمحافظة مهما عامًال الملكية المحميات وستكون العالم٬ من أخرى أماكن أي في يوجد ال بعضه فريد٬
ى عل اظ والحف االحتطاب ع ومن ائر الج والرعي الصيد ن م والحد ة٬ المملك ي ف األحيائي التنوع على

ه وزيادت اتي النب اء ة.»الغط رؤي ق تحقي ي ف هم ستس ة البيئي وات الخط ذه ه ع جمي أن لي الفض اد وأف
ة ني2030المملك الوط ول التح رامج اة2020٬وب حي ودة وج راء خض ة مملك ى إل ول للوص ٬

ق لتحقي ة٬ المحمي اطق المن بة نس ادة زي ي ف ادة الري ق تحقي ي ف ا دولي ة المملك ة مكان اً أيض تعزز وس
ا لم تدامة المس ة للتنمي دة المتح م األم داف وأه ائي األحي وع للتن المتحدة األمم التفاقية العشرية األهداف

القادمة واألجيال المملكة أبناء خير  .فيه
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمملكة:الفضليعنوان األحيائي التنوع يدعم الملكية للمحميات مجلس إنشاء

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 المحليةتصنيف المستجدات الخبرأهم جهة

الجزيرةالمصدر الكاتب16684العددجريدة

الصفحة الجزيرةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الملكية القرارات صدور  ثمَّن

بالمملكة:الفضلي األحيائي التنوع يدعم الملكية للمحميات مجلس  إنشاء

 

 

 :واس-الجزيرة

ر األم أن لي الفض ن عبدالمحس ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع د أك
ن الحرمي ادم خ ة حكوم ام اهتم يعكس د العه ي ول سمو برئاسة الملكية للمحميات مجلس بإنشاء الملكي

األمين عهده ولي وسمو سعود آل عبدالعزيز بن سلمان الملك هللا-الشريفين ة-حفظهما المملك ة ببيئ
يز المم ائي األحي ا تنوعه على والحفاظ صحفي.وتطويرها٬ تصريح ي ف ه معالي ال ة«:وق المملك إن

من أخرى اكن أم أي ي ف يوجد ال بعضه د٬ فري وبحري ري ب اء أحي وع بتن ع تتمت السعودية ة العربي
من.العالم والحد ة٬ المملك ي ف ائي األحي التنوع على للمحافظة مهمًّا عامًال الملكية المحميات وستكون

وزيادته النباتي الغطاء على والحفاظ االحتطاب٬ ومنع الجائر٬ والرعي  .»الصيد
 

ستسهم البيئية الخطوات هذه جميع بأن الفضلي المهندس هللا-وأفاد ة-بحول المملك ة رؤي تحقيق في
الوطني2030 التحول أيًضا2020وبرامج وستعزز اة٬ حي وجودة خضراء٬ مملكة إلى للوصول

رية العش األهداف ق لتحقي ة المحمي اطق المن نسبة ادة زي ي ف ادة الري ق تحقي ي ف ا دولّيً ة المملك ة مكان
اء أبن ير خ ه في ا لم تدامة المس ة للتنمي دة المتح م األم داف وأه ائي األحي وع للتن دة المتح م األم ة التفاقي
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القادمة واألجيال  .المملكة
 

هللا ريحه تص ام خت ي ف ا ل-ودع وج ز ده-ع عه ي ول مو وس ريفين الش رمين الح ادم خ ظ يحف أن
وتطورها وعزها أمنها البالد هذه على يديم وأن والعباد٬ البالد مصلحة فيه لما يوفقهما وأن  .األمين٬
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حياةعنوان وجودة خضراء مملكة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 المحليةتصنيف المستجدات الخبرأهم جهة

الرياضالمصدر الكاتب18241العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

حياة وجودة خضراء  مملكة

 
الفضلي.م  عبدالرحمن

المبارك-الرياض  سعيد

ر األم أن لي الفض ن عبدالمحس ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع د أك
ن الحرمي ادم خ ة حكوم ام اهتم يعكس د العه ي ول سمو برئاسة الملكية للمحميات مجلس بإنشاء الكريم
ن ب لمان س ن ب د محم ير األم ن األمي ده عه ي ول وسمو سعود آل عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين

المميز اإلحيائي تنوعها على والحفاظ وتطويرها المملكة ببيئة  .عبدالعزيز
 

د٬ فري وبحري بري أحياء بتنوع تتمتع السعودية العربية المملكة إن الفضلي يوقال ف يوجد ال بعضه
العالم من أخرى أماكن في.أي األحيائي التنوع على للمحافظة مهمًا عامًال الملكية المحميات وستكون

وزيادته النباتي الغطاء على والحفاظ االحتطاب ومنع الجائر والرعي الصيد من والحد  .المملكة٬
 

ة المملك ة رؤي ق تحقي ي ف هللا ول بح هم ستس ة البيئي وات الخط ذه ه ع جمي إن لي الفض ر الوزي اد وأف
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الوطني2030 التحول أيضا2020ًوبرامج وستعزز اة٬ حي وجودة خضراء مملكة إلى للوصول ٬
العشرية داف أله ق لتحقي ة٬ المحمي اطق المن نسبة ادة زي ي ف ادة الري ق تحقي ي ف ًا دولي ة المملك ة مكان
اء أبن ير خ ه في ا لم تدامة المس ة للتنمي دة المتح م األم داف وأه ائي األحي وع للتن دة المتح م األم ة التفاقي

القادمة واألجيال  .المملكة
 

ه في ا لم يوفقهم وأن عهده٬ وولي الشريفين الحرمين خادم يحفظ أن وجل عز هللا الفضلي الوزير ودعا
وتطورها وعزها أمنها البالد هذه على يديم وأن والعباد٬ البالد  .مصلحة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الملكيةعنوان الفطرية..المحميات للحياة صون

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة الخبر)ذات جهة

مكةالمصدر الحارثيالكاتب1603العددصحيفة سعود

الصفحة مكةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الملكية الفطرية..المحميات للحياة  صون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحارثي  سعود

من منظومة ى عل د تعتم تي ال ة الطبيعي وارد الم أحد السعودية ة العربي المملكة في الطبيعية المحميات
خاصة ذورها٬ وب ة طبيعي ات ونبات ة فطري ات حيوان من الحيوي التنوع على للحفاظ المحمية المناطق

باالنقراض المهددة تقبلي.تلك مس د تهدي ألي ا تفادي ا٬ عليه للمحافظة واالهتمام العناية المملكة وتوليها
والمتجددة األساسية خاصة الموارد٬  .لهذه

 
تحديثه يجري متجدد أمر هما وإنما مستحدثتين٬ أو جديدتين ليستا وحمايتها األراضي على فالمحافظة

بـ قديما معروفة كانت إذ هذا٬ يومنا حتى القدم منذ  .»الحمى«وتجديده
 

وصون المراعي إدارة ك ة عام مصلحة من ذلك في يرى لما األراضي حماية األمر ولي واجب ومن
ا به ث والعب راض االنق ن م ة الفطري اة ي.الحي ف النقيع ب ال جب لم وس ه علي هللا صلى بي الن ى حم د فق
ذا ه والسالم الصالة ه علي ال وق اي«المدينة٬ تة»حم س ي ف ل مي در ق و وه اع٬ الق ى إل ده بي ار وأش ٬

ال ه.أمي تتوارث ا إرث ي األراض ة حماي لتصبح واألنصار٬ اجرين المه ن م لمين المس ل لخي اه حم د وق
ث حي هللا٬ رحمه دالعزيز عب ك المل المؤسس د ي ى عل السعودية ة العربي ة المملك د توحي حتى ال األجي
ي٬ العرب ا والمه الغزال ك ة األمريكي المتحدة ات بالوالي و دييغ سان ة لحديق ات الحيوان ن م عددا أهدى
اؤه أبن ليخطو وي٬ حي وع تن ن م ة المملك ة بيئ ه تحوي ا بم والتعريف االنقراض من عليها للحفاظ وذلك
يس بتأس هللا ه رحم د خال ك المل ر أم ث حي وع٬ التن ذلك ب ام واالهتم ة العناي ي ف خطاه ى عل ده بع ن م

الفطرية الحياة ألبحاث مركز إلى ذلك بعد لتتحول الفطرية٬ الحياة على للمحافظة الثمامة  .مزرعة
 

ة الفطري اة الحي ة لحماي ة الوطني ة الهيئ اء إنش م ت دما عن هللا رحمه عبدالعزيز بن فهد الملك عهد في ثم
ي ف ا ام12وإنمائه ع ان ن1406رمض ب لطان س ير األم ة برئاس ها مجلس كيل وتش ة٬ هجري
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ن ب لمان س ك المل ريفين الش رمين الح ادم خ رزهم أب اء٬ األعض ن م دد وع هللا٬ ه رحم دالعزيز عب
بعد ليتجلى آنذاك٬ الرياض لمنطقة أميرا كان حينما الملكي33عبدالعزيز ر األم عضويته من ا عام

م ت تي ال ات المحمي داخل ة الحرك م تنظي ه مهام رز أب من كان والذي الملكية٬ المحميات مجلس بإنشاء
ذا ه ون ليك ة٬ المحمي داخل واطنين الم وأمالك المجاورة والهجر القرى مصالح يضر ال بما تحديدها
والمحافظة ائر٬ الج الصيد ن م ا داخله ات الحيوان ى عل للمحافظة ة الفطري اة الحي تقبل لمس نواة األمر

باالنقراض المهددة األنواع خاصة الجائر٬ والرعي كاالحتطاب العبث٬ من النباتي الغطاء ومن.على
م تت ة عالمي ياحة وس مقدمة ارية حض مقومات ى عل القائمة ة النظيف ة البيئ ير توف رار الق ذا ه محاسن

الفطرية الحياة لتلك والرعاية الحماية وتوفير منها ة.االستفادة نقل د يع ات المحمي مجلس إنشاء أن كما
م وتت راض٬ واالنق ث العب ن م ة الطبيعي ا بالدن وارد م ظ تحف لكي متجددا حديثا عصريا وأسلوبا نوعية
د معه أو ة ألكاديمي ه وتحويل س المجل ر تطوي أملين مت وتعليميا٬ وسياحيا واقتصاديا بيئيا منها االستفادة

السعودية العربية المملكة في الطبيعية الحياة  .لحماية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر !أوامر3أهمعنوان

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة الخبر)ذات جهة

عكاظالمصدر السليمانالكاتب18908العددجريدة خالد

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الخمس  الجهات

 !أوامر3أهم
 

 

السليمان  خالد

ن ب لمان س ك المل الشريفين رمين الح ادم خ درها أص تي ال ر األوام ن م ة ثالث د عن س أم ر فج ت توقف
ة ملكي ة هيئ إنشاء والثاني المقدسة٬ والمشاعر المكرمة مكة لمدينة ملكية هيئة إنشاء األول عبدالعزيز٬

للثقافة وزارة إنشاء والثالث الطبيعية٬  !للمحميات
 

ا دائم ت كان رحمن ال ضيوف وخدمة الشريفين بالحرمين العناية مسؤولية أن حقيقة يؤكد األول القرار
س مجل رأس ي وأن زمن٬ ال بر ع السعوديين وك المل ود عه جميع في االهتمام من األولى المرتبة تحتل
محدود٬ سقف ال ب ات التطلع أن ى عل مؤشرا يعطي ذا فه سلمان ن ب د محم ير األم سمو ة الهيئ إدارة

الكمال دائما تنشد الشاب األمير وطموحات وتطلعات  !فأحالم
 

ي ف ال اإلهم ن م كثيرا عانت الطبيعية فالمحميات انتظارها٬ طال التي القرارات أهم من الثاني القرار
بعض د عن الوعي قصور بسبب ة المعامل سوء من للكثير وتعرضت حمايتها٬ أدوات وضعف السابق
ون تك أن ى عل نص الهيئة إنشاء قرار كان وإذا عليها٬ الحفاظ وضرورة الطبيعية البيئة بأهمية الناس
ا لحمايته ة مرئي ير غ أسوارا ني يب ة الحقيق ي ف فإنه الناس عن تحجبها أسوار دون الطبيعية المحميات

وتوعويا قانونيا عليها  !والحفاظ
 

ر وكس ة٬ النخبوي ود قي ن م ة الثقاف ر تحري ق طري ى عل وة خط ه فإن ة٬ للثقاف وزارة اء إنش رار ق ا أم

17



 

 

وجامدة محددة قوالب في طويلة لسنوات حصرت أن بعد آفاقها وفتح  !عزلتها٬
 

شيخوختها٬ غبار ينفض متجددا مشروعا للثقافة يحمل عبدهللا بن بدر األمير الشاب وزيرها أن وأظن
ضمن السعودية ة الثقافي الحضارية ة الهوي إبراز مع يتوافق بما وجذبا تنوعا أكثر مسارات لها ويفتح

المستهدفة الرؤية  !انطالقة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العالميعنوان البيئة يوم

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة الخبر)ذات جهة

مكةالمصدر السالمالكاتب1603العددصحيفة بندر

الصفحة مكةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

العالمي البيئة  يوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

السالم  بندر

عار ش ت تيكي«تح البالس وث التل ى عل ب ام»التغل الع ذا له و يوني ن م امس الخ ي ف د الهن نت احتض
د بع المتحدة٬ م لألم ة العام ة الجمعي ه أقرت ذي ال السنوي د للتقلي استمرارا العالمي٬ البيئة يوم احتفاالت

للبيئة المتحدة األمم برنامج ام)UNEP(إنشاء ع من1972أواخر الخامس وم ي رار إق م ت ث حي ٬
ام ع ه ب ال االحتف دأ وب ة للبيئ ا يوم ة1974يونيو عالمي منصة أصبح حتى ال االحتف ذا ه وتطور م٬

تدام المس تهالك االس أو ري البح وث التل أو راري الح اس كاالحتب ة بيئي كلة مش ام ع ل ك ي ف اقش تن
المشاكل من  .وغيرها

 
ذا له ا له ول الحل اد وإيج تها مناقش راد الم القضية هي لتكون تيكي البالس وث التل مشكلة اختيار تم وقد

ة البيئ على البالستيكي للتلوث الكبير لألثر نظرا ى.العام٬ عل د يزي ا م أن م نعل أن ي ون13ويكف ملي
ر األث ذا ه حجم نستشعر حتى المحيطات في سنويا ترمى البالستيك من ل.طن قاب ير الكب رقم ال ذا وه

أن يما س وال ا٬ له بة المناس ول الحل ووضع المشكلة ذه ه دارك ت م يت م ل ا م ة المقبل األعوام في للزيادة
وأن ه٬ بأكمل الماضي رن الق خالل إنتاجه م ت ا م وق يف الماضي العقد خالل البالستيك من العالم إنتاج
لالستخدام ة القابل ير غ تيك البالس اس كأكي دة٬ واح رة لم يستخدم ذي ال النوع من البالستيك هذا نصف

نحو سنويا منها ينتج والتي أخرى٬ ي5مرة الت تيكية البالس الشرب اه مي قوارير أو كيس٬ تريليونات
سنويا منها قارورة مليون على يزيد ما إنتاج  .يتم

 
وث التل ي ف لتساهم المحيطات ي ف ا إم الحال ا به ينتهي البالستيك من الهائلة الكمية هذه أن والمؤسف
وث والتل الحراري اس االحتب مشكلة ي ف اهم لتس ا حرقه يتم أو البحرية٬ الحياة على والقضاء البحري
م يت أو دويرها٬ ت ة تكلف ن م ى أعل ا إحراقه ة تكلف إن ث حي اقتصادية٬ مشاكل ي ف تتسبب كما الهوائي٬
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وإلحاق ة الحيواني ثروة وال اتي النب الغطاء دمير وت ئي والبي البصري وث التل مشكلة ي ف لتساهم رميها
األضرار من وغيرها والقرى٬ للمدن التحتية بالبنى  .الضرر

 
المشكلة ذه له ول الحل اد إيج أجل من اون التع راد واألف والمصانع والمجتمعات للحكومات ينبغي لذلك
ي ف شعارنا وليكن دويره٬ ت ة عملي وتحسين تيك البالس إنتاج تقليل في تساهم التي البدائل عن كالبحث

تيكي البالس وث التل ى عل ب للتغل المي الع ة البيئ وم ض«ي فارف استخدامه٬ ادة إع تستطيع ال ت كن إذا
 .»استخدامه
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان على للحفاظ حديث أسلوب ملكية محميات إقامة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

اليومالمصدر الكاتب16424العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

البيئة على للحفاظ حديث أسلوب ملكية محميات  إقامة
 

 

الناجي  سعيد

 

ة البيئ ى عل اظ للحف ديثا ح لوبا وأس ة نوعي ة نقل د يع ملكية محميات إنشاء قرار أن بالبيئة مختصان أكد
ادم خ دن ل ن م صدرت التي الملكية القرارات ضمن وذلك المملكة٬ داخل السياحة تقوية في يساهم بما
ته برئاس لمان س ن ب د محم ير األم ده عه ي وول دالعزيز٬ عب ن ب لمان س ك المل ريفين الش رمين الح

الطموحة الرؤية بها ليواكب عليها٬ بارزة وقيادات وقادة أئمة أسماء وإطالقه الملكية  .المحميات
 

عصريا لوبا وأس ة نوعي ة نقل د يع رار الق ذا ه أن ى إل الناجي سعيد البيئة أصدقاء جمعية رئيس وأشار
سيدير الجهاز هذا أن وخصوصا المملكة في البيئية للسياحة قويا رافدا يعد كما األحيائي٬ للتنوع حديثا

روع مش ل مث ة عالمي عودية س اريع بمش اط ارتب ذات ات وم«محمي ر٬»ني األحم ر البح روع ومش
العال محافظة مشروع إلى  .باإلضافة

 
ا وبيئته اطق المن ك تل ى عل الحفاظ في سيسهم القيادة لدى نظر بعد عن ينم والذي القرار هذا أن وأبان
دعم ى عل تنعكس أن ة كمنظوم أنها ش من تي ال المشاريع ك تل داف وأه ق يتف ا بم ا تطويره وضمان
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المواطن تخص بخدمات النهاية في تتصل وكلها والسياحة٬ الترفيه قطاعي وتعزيز الوطني االقتصاد
ة المملك ة رؤي من ض تصب ا أنه ى إل افة باإلض ه٬ ورفاهيت ه دد2030وحيات تع دافها أه ن م تي وال

النفط على االعتماد عن بعيدا  .الموارد
 

الدوسري دهللا عب ئي البي ص المتخص ال ق ه٬ جانب ن:من ب د محم ير األم د العه ي ول مو س رؤس ت إن
و ه ا م رار الق ضمن المباركة الدولة وملوك أئمة أسماء وإطالق الطبيعية المحميات هذه رئاسة سلمان

الطموحة الرؤية ليواكب التطلعات غزير المعنى٬ عميق دليل  .إال
 

السياق ذات في والتبريكات«:وقال اني بالته البيئية المجموعات وتصدح البيئي بالشأن كمهتمين كلنا
المملكة أبناء احتياجات األوامر هذه  .»لمالمسة

 

الدوسري  عبدهللا
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الملكية«عنوان اقتصاديا..»المحميات واستثمارها البيئية للسياحة إنعاش

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

االقتصاديةالمصدر الكاتب0العددجريدة

الصفحة االقتصاديةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الملكية« اقتصاديا..»المحميات واستثمارها البيئية للسياحة  إنعاش

 
  
 

الرياض من الثميري السالم  عبد

ة الملكي ات المحمي س مجل بإنشاء ي الملك ر األم أن ة الفطري اة والحي البيئة في ومهتمون مختصون أكد
ة بالبيئ ريفين الش رمين الح ادم خ ة حكوم ام اهتم س يعك د العه ي ول لمان س ن ب د محم ير األم ة برئاس

عليها والحفاظ  .وإنمائها
 

تنشيط ي ف واإلسهام تدام٬ مس بشكل ا منه تفادة االس ع للجمي تتيح س ة الملكي ات المحمي أن إلى وأشاروا
األمثل االستخدام واستخدامها منها االستفادة يضمن بشكل المملكة في البيئية  .السياحة

 
ز تعزي ي ف ا دوره ى إل افة إض ة٬ وعلمي ة وثقافي اقتصادية د فوائ ا له ة البيئي ات المحمي ذه ه إن الوا وق
ن م والحد ياحة٬ الس وتنشيط االنقراض٬ ب ددة المه ة والحيواني ة النباتي واع األن ة وحماي الحيوي التنوع
ات بالمحمي ام االهتم أن موضحين ا٬ وإنمائه ة الفطري اة الحي ى عل والمحافظة الجائر٬ والرعي الصيد

عام بشكل الحيوي والتنوع النباتي الغطاء على الحفاظ في تسهم نوعية نقلة  .سيشكل
 

ق تحقي ي ف ستسهم ة البيئي الخطوات هذه جميع أن ة"وذكروا المملك ة التحول"2030رؤي رامج وب
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ني ن2020الوط م واطنين الم ع جمي تمكن س ث حي اة٬ حي ودة وج راء خض ة مملك ى إل ول للوص ٬
بها إضرار دون بالطبيعة  .االستمتاع

 
اء إنش إن ة٬ الفطري اة للحي عودية الس ة الهيئ ي ف ة البيئي ياحة الس إدارة دير م اني القحط عد س ال وق
وع والتن ة البيئ ى عل اظ الحف وم مفه ي ف ديث ح ري عص لوب وأس ة نوعي ة نقل ّد يَع ة الملكي ات المحمي
تثمارها واس ة المملك في البيئية السياحة إنعاش في سيسهم القرار أن مبينا الطبيعية٬ ومواطنه األحيائي

وسياحيا وتعليميا وبيئيا  .اقتصاديا
 

ة الملكي ات المحمي اء إنش رار ق أن ب دا مفي وان٬ والحي ة البيئ ي ف وباحث مهتم المجري هللا عبد وشاركه
بشكل المملكة في البيئية السياحة تنشيط في يسهم سوف مستدام بشكل منها االستفادة للجميع يتيح الذي

األمثل االستخدام واستخدامها منها االستفادة  .يضمن
 

ي األحيائ وع التن ى عل اظ للحف ة ملح رورة ض ة الطبيعي ات المحمي ي ف ع التوس أن ري المج ح وأوض
ة حماي ي ف ستعمل ليمة س خطوة يرة كب بمساحات ة ملكي ات محمي ست إعالن أن إلى الفتا والفطري٬

مستدام بشكل واستثمارها المتنوعة البيئات من أكبر  .مساحة
 

اق آف ة جمعي إدارة س مجل ورئيس مؤسس وعضو جامعي أستاذ الصقير الرحمن عبد قال جانبه٬ من
ي ف ا دوره ى إل إضافة ة٬ وعلمي ة وثقافي اقتصادية د فوائ ة البيئي ات للمحمي ة٬ التطوعي البيئية خضراء

باالنقراض المهددة والحيوانية النباتية األنواع وحماية الحيوي التنوع  .تعزيز
 

بالصيد ة البيئ اك انته عصر أن ا أهمه كثيرة دالالت له الحيوي التنوع بحماية االهتمام أن إلى وأشار
رجعة غير من ولى قد المنضبطة غير التعدين وأنشطة األشجار وقطع الجائر  .والرعي

 
القصيم٬ ة جامع ي ف ا الجغرافي م قس في المناخ أستاذ المسند هللا عبد الدكتور أوضح نفسه٬ السياق وفي
الطبيعية والخصائص البيئي٬ التراث من تبقى مما إنقاذه يمكن ما إلنقاذ وسيلة وأنجع أسرع القرار أن
رات عش ن م ف وتثقي ة توعي الت حم ع م ا متزامن أتي ي ك ذل أن ى إل يرا مش حراوية٬ الص ة الجغرافي

االجتماعي التواصل وسائل عبر والمهتمين  .المختصين
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئة:مغردونعنوان على وأخرى الثقافة على عين الملكية القرارات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

االقتصاديةالمصدر الكاتب9001العددجريدة

الصفحة االقتصاديةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

البيئة:مغردون على وأخرى الثقافة على عين الملكية  القرارات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرياض من الثميري السالم  عبد

االجتماعي التواصل منصة في ناشطون واهتمت"تويتر"أكد بالشمولية٬ اتسمت ة الملكي ر األوام أن
ة مهم اقتصادية إصالحات السعودية ه في تشهد الذي الوقت في جاءت أنها إلى الفتين والثقافة٬ بالبيئة

المقبلة واألجيال الوطن٬  .لمستقبل
ووضع السعودي االقتصاد وة ق ى عل وي ق مؤشر فهي مهم اقتصادي بعد لها األوامر هذه أن ووأفادوا
ة والترفيهي ياحية والس ادية االقتص الحات لإلص ة اإليجابي ار اآلث ور ظه ة وبداي د الجي الي الم ة المملك
وزارات لل تمر المس ر والتطوي ة٬ التنمي ز تعزي ى إل دف ته مضامين ن م ه حملت ا م ك وذل واطنين٬ للم

الحبيبة لبالدنا التنمية وتحقيق األداء مستوى لرفع الوطن هذا أبناء من الكفاءات من  .واالستفادة
 

االجتماعي التواصل موقع في مشاركون وسم"تويتر"وتفاعل عبر الملكية٬ القرارات تاج"مع "هاش
من ى األول الساعات خالل دة تغري ون ملي حاجز المضافة التغريدات مجموع تخطى إذ لها٬ خصص

الملكية  .القرارات
 

ة المملك تشهده ا بم وهين من والشعب٬ ادة القي بين التالحم عبارات على التأكيد من التغريدات تخلُ ولم
زات وقف م٬ الحك د مقالي ز العزي د عب ن ب لمان س ك المل ريفين الش الحرمين خادم ي تول ذ من ور تط من
أصدرها تي ال ة واإلداري ة والتنموي اإلصالحية رارات الق ر إث اء٬ والنم والرقي التجديد نحو متسارعة

ملكا لمبايعته األول األسبوع منذ  .الملك
 

ة٬ الهادف ة التنموي المشاريع ن م د يع د العه ي ول برئاسة ة الملكي ات المحمي مجلس إنشاء أن وأوضحوا
األصيل اريخ والت ق العري التراث ب ة الدول ام واهتم ة التاريخي دة ج مشروع إدارة إنشاء بقرار مشيدين

ب لتواك اءت ج ة الملكي رارات الق أن وهين من وطن٬ ة"لل المملك ة اء"2030رؤي البن لة لمواص ٬
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للمملكة الشاملة  .والتنمية
 

وقال الملكية٬ بالقرارات السابق الشورى مجلس عضو القاضي حمد "وأشاد ا: تاجه ان ك ملكية أوامر
المقدسة:البارحة والمشاعر المكرمة مكة لمدينة ملكية هيئة عدد"إنشاء وعضوية العهد ولي برئاسة

مضيفا المكرمة٬ منطقة أمير يتقدمهم المسؤولين كبار "من ر: بخي ة العناي ن م دا مزي ني تع ة الهيئ هذه
هللا بيت مشروعات بإنجاز واإلسراع  ".البقاع

 
دب المهي راهيم إب رد المغ ال ق ه جانب "من ى: أعل و ه ا لم اعية س ف مختل ور بمنظ طموحة رارات ق

الرشيدة وقيادته البلد هذا لنا أحفظ اللهم البلد لهذا  ".وأفضل

 
ير القص أروى ردة المغ ت "وقال ا: بقيادته ة المبارك ا بالدن أن ا مفاده ة عملي الة برس اءت ج ر األوام

ة المتقدم دول ال مصاف ي ف ليكون الوطن ب النهوض سبيل في والنفيس الغالي بذل في ماضية الرشيدة
ر الخي وطن ا وطنن ي ف يحدث ا كم قصير وقت ي ف الم الع ي ف ع مجتم أي ي ف يحدث ال وهذا عالميا٬

بالطبيعة االستمتاع للجميع وتتيح والحيوانية٬ البيئية الثروة تحمي فالقرارات  ".والعطاء٬
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لـعنوان البيئة في ومختصون القادمـة:»الرياض«أكاديميون األجيـال لصالـح وحمايتها البيئـة لسالمة نصر الملكيـة المحميات مجالس

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

الرياضالمصدر الكاتب18241العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

لـ البيئة في ومختصون المحميات:»الرياض«أكاديميون مجالس
القادمـة األجيـال لصالـح وحمايتها البيئـة لسالمة نصر  الملكيـة

 
السعدون  قتيبة

المحيسن-األحساء  صالح

م له تصاريح ي ف برين معت ات٬ المحمي مجالس بإنشاء الكريم الملكي األمر البيئة في متخصصون ثّمن
القادمة)الرياض(لـ األجيال لصالح واستثمارها وتنميتها وحمايتها البيئة لسالمة نصر القرار  .بأن
 

الغامدي حامد بن محمد الدكتور فيصل"وأعرب الملك بجامعة والزراعة األغذية كلية في المياه أستاذ
بالبيئة والمهتم في"سابقاً ة الملكي ات للمحمي س مجل وين بتك ريم الك الملكي بالقرار الغامرة فرحته عن

العهد ولي برئاسة الملكي لـ.الديوان تصريحه ة:بالقول)الرياض(وتابع بالبيئ ن المهتمي د أح بصفتي
ال األجي الح لص تثمارها واس ا وتنميته ا وحمايته ة البيئ المة لس نصراً رار الق ذا ه ي ف د أج المتها وس

ادة القي ه ب ى تتحل ذي ال المشروع ق القل ى عل مؤشر وهذا هللا-القادمة٬ السعودية-حفظها ة البيئ اه تج
عام٬ أنبشكل زز يع ذا وه ة٬ البيئ ة ألهمي تراتيجياً اس داً بع تعطي ا لكنه دد تتع رار الق ذا ه أهمية وإن

ومكوناتها البيئة على غيورا بيئية رجل مواطن كل ة٬.يكون البيئ سالمة من ة واألم رد الف سالمة إن
ندا س وف الوق ى عل ادرة ق معطاءة ة بيئ ي ف ة القادم ال األجي لصالح تاريخيا انعطافا يمثل القرار وهذا
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ي النبات اء الغط زز ويع التصحر يحارب رار الق هذا السلبية٬ والمناخية البيئية المتغيرات ظل في قويا
السعودي اإلنسان لصالح الفطرية  .والحياة

 

ال ق ث حي ا٬ً مقترح دي الغام دكتور ال دم ق السياق ذات د:وفي ق ت كن ا م نفسي ي ف يعزز رار الق ذا ه
إن ث حي ة٬ المملك ي ف ة الجوفي اه المي ة وتغذي ع وتجمي لصيد ة مطري ة محمي اء إنش ن م ابقا س ه طرحت
ة المحمي ذه ه وستكون ة٬ المملك ي ف اء الم درة ن لمواجهة المطرية المحمية لهذه قصوى بحاجة المملكة
لمكافحة سعودي وذج كنم الم الع ام أم ا مطروح اً إيجابي اً نموذج وستكون الم٬ الع مستوى ى عل األولى
د وق ة٬ المطري ة المحمي اء بإنش ة الملكي ات المحمي د عق ل يكتم أن و وأرج ش٬ والعط اه المي وب نض
ذا ه ظل في التحقيق قريب أصبح يراودني الذي األمل هذا وحقيقة موقعها٬ وحددت أهدافًا لها وضعت

ده عه ي ول وسمو الشريفين الحرمين ادم خ مقام لدن من هللا-االهتمام أيضا-حفظهما رار الق ذا وه ٬
ن المهتمي ل لك ة بالتهنئ دم أتق بة المناس ذه وبه ة٬ البيئ لصالح ات اإلمكاني تثمار واس ود الجه توحيد يدعم
هللا بعون رة مظف يرةً ومس داً جدي اً تاريخ رسم القرار فهذا المملكة٬ في الخضراء الروابط ولكل بالبيئة

وأجياله الوطن الشكر.لصالح ات آي أسمى الشريفين الحرمين خادم سيدي لمقام أرفع المناسبة وبهذه
اإليجابي التاريخي القرار هذا على  .والتقدير

 

السعدون حمود بن قتيبة أكد جانبه البيئة"من وكالة ر-مستشار المدي ة والزراع اه والمي البيئة وزارة
ة المحمي اطق المن ط تخطي دير وم ة الفطري اة للحي السعودية بالهيئة واألبحاث للدراسات السابق "العام
ى أعل ى عل ئي البي أن بالش ة الحكيم ادة القي ام اهتم ى عل بجالء د يؤك ة الملكي ات المحمي تأسيس أن أكد

ال فهذه رمستوى٬ غي خطوة ة المحمي اطق المن وإدارة ة إقام ي ف دولي كمختص خبرتي واقع من خطوة
النسبة وسترفع يرة٬ كث دول ا به وستحتذي المي ع صدى لها سيكون أنه المؤكد ومن عالميا٬ً مسبوقة

من ثر أك ى إل المحميات لمساحة المملكة لتغطية ي%14العالمية حوال ت كان دما بع اً %.4تقريب
اذ:وأضاف إلنق ة المطلوب ة الحقيق د كب المست ا بأنه ة الكريم الملكية األوامر في قرأتي من لي يتضح

واطن٬ الم ة بيئ وصحة السياحة٬ صناعة ي ف روات ث من ا منه رع يتف ا وم ة٬ والبيئي ة الفطري ا ثروتن
م للنظ المستدام ادي االقتص تثمار االس ومشروعات ة الفطري اء األحي ار وازده اتي النب الغطاء ر ونش

إضافياً رافداً وتعتبر الماليين تدر والتي بالمملكة الفطرية والحياة يالبيئية البترول ير غ الوطني للدخل
ة المملك ي ف ن ونح ة البيئي ياحة والس ة البيئ ى عل ا ميزانيته ي ف د تعتم يرة كث دوالً أن ب اً علم ة٬ للمملك

ة قتيب تطرد واس د٬ بع تثمر تس م ل تي ال ا كنوزه ك نمل عودية الس ة ق:العربي تتناس ة الملكي ر األوام أن
اً تقريب هر ش ل قب ريفين الش رمين الح ادم خ دها اعتم تي ال ة البيئي تراتيجية االس داف أه ع م وازى وتت
ي الت ة البيئي تراتيجية االس وروح داف أه ع م ة ومتوازي ة للغاي منسجمة وهي الوزراء٬ مجلس وأقرها
ج البرام ذ وتنفي اد إيج خالل من األداء في الجودة من أعلى درجات إلى البيئي الوضع نقل أهدافها من
ا م ذلك وك مولية٬ ش وعدم ضمور من اني تع ت كان تي ال أو ة الفطري اة الحي اء إلنم دة المفتق ة التطبيقي
ي ف وب والمطل المنتظر والبشري ادي والم ني الف دعم ال ي ف ة نقل اد إيج سبل من االستراتيجية حددته
ي ف وزارة لل المباشرة ة المظل تحت ة البيئي ا أنظمته ومرجعية المملكة في الجهود وتوحيد البيئي العمل

ة البيئي تراتيجية االس ل هياك حددته وما هللا بإذن إكماله المرتقب للبيئة الشامل النظام وستكون..إطار
ات المحمي نجاح ي ف شريكة تكون س وزارة ال أن ا كم ة٬ البئي وزارة ود لجه ة داعم ة الملكي ات المحمي
م يدع ات المحمي الس مج إنشاء أن ا كم ة٬ الحكيم ادة القي ا له وفرته ودعم خبرات من تملك بما الملكية
التشاركي للعمل والمعيقات واألسوار الحواجز كل رفع خالل من المحميات على وانفتاحها المجتمعات

البيئية والمشروعات األعمال في النجاح أبواب أهم يعتبر الذي وتعاونه المجتمع أبناء  .مع
 

قي عش ي عل دكتور دالعزيز"ال عب ك المل ة بجامع ار البح وم عل ة بكلي تاذ ة"األس المملك أن ى إل ت لف
اء إنش ة أهمي إلى الجانب هذا في مشدداً البيئية نظمها في كبير بشكل للتلوث تتعرض السعودية العربية
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عام بشكل البيئي النظام على أثر من لذلك لما بحرية  .محميات
 

د وي.وأكد الحي التنوع أن إلى وأشار الفطرية٬ الحياة لحماية صارمة حماية وجود أهمية على عشقي
ع الرب ي ف ة المملك صحارى في ات محمي إنشاء نى وتم طبيعي٬ أمر وهذا جدًا ضعيف الصحراء في
ة عملي وأي دد الع ة قليل األساس ي ف ي ه تي ال ودة الموج ات الحيوان ة لحماي ود والنف دهناء وال الي الخ

انقراضها في يتسبب قد عليها  .اعتداء
 

دور ا له اطق من فهي انجروف والم الشورى أشجار يما الس ة البحري ة البيئي م النظ حماية أن وأضاف
ع جمي ون تك أن نى وتم ا٬ به ار البح ي ف اة الحي ود وج رتبط ي تي ال ري البح ئي البي ام النظ ي ف ير كب
ث العب ة عملي ألن ة المطلق ة الحماي تحت وضعها م يت أن ر األحم البحر في واألودية السيول مصابات

واضحة فيها األخشاب وتجارة واضح  .فيها
 

ا فيه الحياة من يزيد المحميات وجود أن أكد البيئية السياحة تنشيط في المحميات هذه بأثر يتعلق وفيما
الشعاب وجود أن ا كم السياح٬ لجذب يرا كب درا مص وتكون ور والطي ات الحيوان ن م د يزي الي وبالت
إن ف ات المحمي بر ع ا عليه المحافظة م يت م ل وإذا البحر٬ ي ف الغوص ات عملي ى عل يشجع المرجانية
ي الت ف والتجري الصحي الصرف وث التل ل قب ومن الجائر الصيد بسبب لإلنقراض تتعرض األسماك

ير كب ياحي س جذب ا وفيه اإللهي اإلبداع ليروا السياح يأتيها التي المرجانية التكوينات وأعرب.تقتل
اب لغي ك وذل اس الن ل قب ن م داء لالعت د محم ورأس فراسان جزر في الحياة لتعرض الشديد أسفه عن

لها  .الحماية

 

عشقي.د  علي

 

الغامدي.د  محمد
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السياحيعنوان لالستثمار وتعزيزاً النباتي للغطاء تنمية الملكية المحميات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

الرياضالمصدر الكاتب18241العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

السياحي لالستثمار وتعزيزاً النباتي للغطاء تنمية الملكية  المحميات

 
الرويلي.د  سعود

العثمان-الرياض  سلطان

دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل ريفين الش رمين الح ادم خ رار ق اء هللا-ج ه ات-حفظ المحمي د بتحدي
ة الفطري اة والحي ة والنباتي ة الطبيعي ة البيئ ى عل ًا حفاظ ا إداراته الس مج كيل وتش ميتها وتس ة الملكي
ي النبات اء الغط ى عل اظ والحف االحتطاب ع ومن ائر الج والرعي الصيد ن م والحد وإنمائها٬ وتكاثرها
ى عل ا مرتاديه تمتاع واس ات المحمي داخل الحركة وتنظيم البيئية٬ السياحة تنشيط جانب إلى وزيادته٬
ب نائ وأكد المنظمة٬ والتعليمات األنظمة وفق للوطن عاماً ملكاً لكونها حواجز؛ أو أسوار دون أرضها

د ورى الش س بمجل ة والبيئ ة والزراع اه المي ة لجن س م.رئي الكري ي الملك ر األم أن ي٬ الرويل عود س
تدام المس غير تخدام لالس نظرًا يرة كب تحديات ة البيئ تواجه ت وق ي ف جاء ة الملكي ات المحمي د بتحدي
ادم خ ة حكوم ام اهتم يعكس ر األم ذا ه أن ى إل ار وأش دهور٬ وت متسارع استنزاف مع البيئة٬ لموارد

الشريفين هللا-الحرمين ا-حفظه أنه وخاصة دهورها ت ن م والحد ا عليه اظ والحف ا وإنمائه ة بالبيئ
ي بيئ ردود م ة الملكي ات للمحمي سيكون أنه إلى الرويلي ولفت العهد٬ ولي سمو برئاسة مباشرة ربطت
ك وكذل ا٬ وإنمائه ا وتكاثره ة الفطري والحياة والنباتية الطبيعية والبيئة اإلحيائي التنوع على الحفاظ في
أنها جانب إلى وزيادته٬ النباتي الغطاء على والحفاظ االحتطاب ومنع الجائر والرعي الصيد من الحد

المملكة رؤية مضمون مع ع2030تتفق م ة البيئي ياحة الس ي ف ارزاً ب دوراً ات المحمي تلعب س ث حي
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ذه ه نطاق داخل واطنين الم وأمالك والهجر القرى ب يضر ال ا بم ات المحمي داخل في الحركة تنظيم
ات بالمحمي ون والمقيم ون المواطن تمتع يس أن ى عل الشريفين الحرمين ادم خ ن م وحرصاً المحّميات٬
ى إل الشورى بمجلس والبيئة والزراعة المياه لجنة رئيس نائب ولفت حواجز٬ أو أسوار دون الطبيعية

شعبان شهر في الوزراء مجلس قرار تهدف1439أن تي ال ة٬ للبيئ ة الوطني تراتيجية باالس ق المتعل
ات المحمي د بتحدي ي الملك ر واألم ة٬ البيئ ة وحماي المجتمع ألفراد الحياة جودة تعزيز في المساهمة إلى
ى عل للمحافظة ة المملك ي ف الصادرة والتشريعات األنظمة في النظر إعادة إلى يحتاج ذلك بأن الملكية
ات الحيوان صيد نظام وأيضاً ة الفطري اة للحي المحمية المناطق ونظام البيئية نظام مثل الفطرية الحياة
ب جان ى إل ة٬ للبيئ امل ش نظام وضع أو ا فيه راغ الف د وس ات والغاب المراعي ام ونظ ة البري والطيور
وكذلك والبيئية٬ الجغرافية طبيعتها وعلى عليها المحافظة مع واستثمارها مالئم بشكل المحميات تأهيل
راد أف دى ل ئي البي الوعي ع ورف ة الفطري اة والحي ة البيئ ة حماي ي ف دني الم المجتمع من فاعلة مشاركة

 .المجتمع
 

والمياه البيئة بوزارة البيئية واالتفاقيات المناخي للتغير العامة اإلدارة عام مدير الشريف٬ عبده وأشار
ن الحرمي ادم خ ة حكوم ام اهتم يعكس ة الملكي للمحميات مجلس بإنشاء الملكي األمر أن إلى والزراعة
ة ببيئ دالعزيز عب ن ب لمان س ن ب محمد األمير األمين عهده وولي عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين

وأضاف المميز٬ األحيائي تنوعها على والحفاظ وتطويرها ريتتميز:المملكة ب وي حي وع بتن المملكة
بها يوجد حيث فريد و1300وبحري نباتي٬ دييات3009نوع الث تشمل ة البري الحيونات من نوع

و ات٬ والالفقري والطيور والقشريات3774والزواحف األسماك تشمل ة البحري ة المائي اء األحي ن م
والرخويات٬ البحرية والطيور الم٬والمرجان الع من أخرى أماكن أي في توجد ال األنواع تلك وبعض

بة نس إن ث حي ة المملك ي ف ائي األحي وع التن ى عل ة للمحافظ ا مهم عامالً ة الملكي ات المحمي تكون وس
اً تقريب ادل تع ة الملكي ة٬%13.450المحميات المملك مساحة لمن تمث ت كان ة القائم ات والمحمي

ادة4.27% زي ى إل باإلضافة وي٬ الحي وع التن ى عل للمحافظة مهمة نقلة وهذه المملكة مساحة من
ة المملك ق تحقي ي ف يسهم ا مم ات المحمي ك لتل تدامة مس وإدارة ة وتنمي محافظة اك هن سيكون المساحة

المملكة ورؤية الدولية البيئية ة2030اللتزاماتها التنمي ق وتحقي وي الحي وع والتن ة للبيئ ير خ ه في لما
المملكة ونمو وازدهار  .المستدامة

 

د وه إدارة.ون س مجل س ورئي يم٬ القص ة بجامع ي والمراع يل المحاص تاذ أس قير٬ الص دالرحمن عب
ى إل ة البيئي راء خض اق آف ة وعجمعي والتن االنقراض ب ددة المه ة والحيواني ة النباتي واع األن ة حماي أن

التوازن ب الخطير اإلخالل اف إيق أجل ن م ك وذل الملحة الضرورات ن م أصبح ام ع بشكل وي الحي
ى عل وي الحي التنوع وانخفاض تدهور الخطيرة صوره من والذي بحدوثه٬ اإلنسان تسبب الذي البيئي
ات متطلب ن م ير الكث ى عل الحصول ة إمكاني للبشرية وي الحي التنوع يوفر حيث األرضية الكرة سطح
ذاء الغ لة سلس بقاء على يحافظ كما متصلة٬ بصورة المتعددة بأنواعها الخام والمواد األغذية من الحياة
ر أث ا وله ة األهمي ة غاي ي ف خطوة المملكة ي ف المحميات إنشاء في التوسع أن الصقير وأكد الطبيعية٬
ة المالئم ير غ ات الممارس ض بع راء ج يراً كث انى ع ذي ال ي الطبيع اتي النب اء الغط ة تنمي ي ف ير كب
ة القليل ود العق ي ف الحيوانات عدد لتضاعف نظراً النباتي الغطاء مهددات أهم أحد أصبح الذي كالرعي
ا عليه ب يغل ممارسة ي ف ود كوق الستخدامه ي المحل بالحطب االتجار بهدف األشجار وقطع الماضية٬
بعض أن ى إل اً الفت ة٬ البيئي ايير بالمع د تتقي ال تي ال والكسارات التعدين أنشطة وكذلك الترفي٬ الطابع
بعض ي ف إال ودة موج د تع م ول االنقراض ب ددة مه الممارسات ك لتل نتيجة بحت أص ة المحلي ات النبات

ا مم ا إليه ول الوص وان الحي أو ان اإلنس ى عل ذر يتع تي ال اكن األم أو ات ةالمحمي بيئي خسارة كل يش
ة الطبيعي وخصائصها ة الحي ا وكائناته ة الترب ى عل يئة س ار آلث ة بالتبعي ؤدي ي ا كم فادحة٬ واقتصادية
دهور ت ن م ت عان تي ال ة الفطري ات الحيوان ى عل المحافظة ي ف ات المحمي هذه ستسهم كما وتماسكها٬
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واع أن ببه بس انقرضت ذي ال المنضبط٬ ير وغ ائر الج الصيد ممارسات ن وم ة الطبيعي بيئتها في حاد
ة الحماي ة نتيج اتي النب الغطاء تنمية أن كما االنقراض٬ على أخرى أنواع وشارفت الكائنات من مهمة
ذا ه ي ف الطبيعي ا دوره ؤدي لت أعدادها د تزاي ي ف سيسهم ا مم ذاء والغ أوى الم ات الكائن ذه له سيوفر
ي ف ع التوس أن ى إل ة البيئي خضراء اق آف ة جمعي إدارة س مجل س رئي ولفت الموزون٬ ئي البي النظام
ي النبات اء الغط ر يزده ث حي ه٬ وبيئت ان اإلنس ى عل دة عدي ة إيجابي جوانب له ستكون المحميات إنشاء
مؤخراً دت تزاي تي ال ة الترابي العواصف دة ح من ل يقل ا مم ا انجرافه ل ويق ة الترب وتتحسن الطبيعي٬
والمحافظة اتي النب الغطاء تحسن ؤدي ي ا كم اتي٬ النب الغطاء اقص لتن ة طبيعي كنتيجة ملحوظ وبشكل
واقتصادية ة بيئي ب عواق ا طياته ي ف ل تحم ظاهرة وهي الرمال وزحف التصحر حدة تقليل إلى عليه
يعيد س ة الحماي ة نتيج والحيواني النباتي بشقيه الحيوي التنوع تنمية أن إلى باإلضافة خطيرة٬ وصحية
ة البيئي ياحة والس االستجمام ي ف االستثمار فرص يعزز مما األخاذ٬ وجمالها رونقها المملكة لصحاري

للمملكة القومي الدخل مصادر من كمصدر  .ويبرزها

 

الشريف  عبده

 

الصقير.د  عبدالرحمن
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر محذرة»البيئة«عنوان على:السعودية يقضي الجائر سنويا12ًالصيد طائر مليون

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

الحياةالمصدر الكاتب20148العددجريدة

الصفحة الحياةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

باالنقراض767 مهددة الفطرية والنباتات الحيوانات من  نوعاً

محذرة»البيئة« على:السعودية يقضي الجائر طائر12الصيد مليون
 سنوياً

 

 

الفطريةالصيد األنواع من الكثير على القضاء في تسبب (الجائر  )الحياة.

 

ذياب–الدمام  رحمة

أن عن والزراعة والمياه البيئة وزارة ددة111كشفت مه أو منقرضة ة الفطري ات الحيوان ن م ًا نوع
المملكة تأوي فيما ا432٬باالنقراض٬ له رئيساً ممراً باعتبارها والمهاجرة المحلية الطيور من نوعاً

غ يبل تي وال ور الطي يد ص حاالت اع ارتف ن م تيائها اس وزارة ال دت وأب االنقراض٬ ب ددة مه أيضًا هي
ك12عددها ذل ل ويقاب ة٬ المملك ي ف عام كل صيده يتم طائر ددة656مليون مه ات النبات ن م اً نوع

 .باالنقراض
- 

اشجار عدد اض انخف وحظ ل ه إن ة٬ العام البيئة أضاع حول أخيرا٬ً أصدرته تقرير في الوزارة وقالت
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بنسبة ى75المنغروف إل ة الخاطئ الصيد وممارسات والتجريف ردم ال مشكلة أدت ا فيم ة٬ المئ ي ف
ا فيم االتجار٬ لضغوط رش الق أسماك له تتعرض الذي الوقت في المرجانية٬ الشعب من الكثير تدمير
ماك أس ن ع ك ناهي ة٬ التجاري ماك األس ن م ل األق ى عل واع أن ة ثالث د تهدي ي ف ائر الج يد الص بب تس

والمالك عليها)الزينة(الفراشة العالمي الطلب زيادة بسبب حاليا٬ً باالنقراض مهددة اصبحت  .التي
- 

ر التقري أوضح النباتي٬ الغطاء اة«حصلت(وحول ه»الحي من نسخة ى أن)عل من٬70 ة المئ ي ف
م ويتفاق النطاق واسع ة الترب ل تآك ن م اني وتع دهورة٬ مت حالها وتعتبر التصحر٬ في متأثرة المراعي
ات اآلف عن ة ناجم اكل لمش سنوياً الغابات من هكتار آالف ستة من أكثر يتعرض فيما الجفاف٬ بسبب

الباحة منطقة فقدت إذ العرعر٬ غابات في القمي الموت ظاهرة وتتزايد من10واألمراض ة المئ في
الغابات  .هذه

 

 

أن إلى الوزارة ة656ولفتت الغريب واع األن د تتزاي ا فيم ا٬ً حالي االنقراض ب مهددة النباتات من نوعاً
ى إل ددها ع ل ووص ة٬ اتي52الغازي نب وع أن.ن اف ي«وأض تغط ة للزراع الحة الص ي األراض

هكتار3.42 المملكة1.7(مليون مساحة من المئة أن)في ن حي ار1.18في هكت ون 0,6(ملي
المئة و)في للزراعة٬ تخدم جراء40تس من الملوحة ن م اني تع ة الزراعي االراضي ن م ة المئ ي ف

و ليمة٬ الس ير غ ري ال اليب بسبب67أس ة الترب ل تآك من اني تع ة الزراعي األراضي من ة المئ ي ف
 .الرياح

تشمل والتي البيئي٬ االلتزام على الرقابة في التحديات الوزارة ي:وحددت البيئ األثر دراسات ضعف
عف ض إلى افة إض ئي٬ البي ش للتفتي اإلرشادية د والقواع العمل راءات إج وضعف ا٬ تطبيقه ة ومراقب

ردعها وعدم الغرامات وانخفاض بالتراخيص٬ الخاصة  .اإلجراءات
 

ات وتقني ة التقني درات الق وضعف البيئي التفتيش أعمال إلدارة إلكترونية منظومة غياب التقرير وانتقد
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بعد عن ى.الرصد عل والضغوط واء٬ اله وث تل ا ومنه ئي٬ البي دهور للت الرئيسة المصادر واستعرض
احلية٬ الس وارد الم ى عل المحافظة وعدم للنفايات٬ المستدامة غير واإلدارة واألرضية المائية٬ الموارد
حة الص دهور ت كل يش إذ ددة٬ المتج ة الطاق تخدام اس ة وقل ة الطاق اءة كف عف ض أثيرات ت ى إل افة إض

الحياة ادل48ونوعية يع ا م أي األضرار مجموع من المئة ي1.5٬في المحل اتج الن ن م ة المئ ي ف
الطبيعية الموارد تدهور يشكل ادل52فيما يع ما أي األضرار مجموع من المئة ج1.6في النات ن م

 .المحلي
 

وتوسيع تحديث خالل من وث التل وخفض ئي البي االلتزام على الرقابة لتفعيل مقترحات التقرير وقدم
المصانع ومنها المصدر٬ من انبعاثات لرصد مركز وإنشاء الهواء٬ جودة لرصد الوطنية الشبكة نطاق
وث التل ن م والسطحية ة الجوفي اه المي ة لحماي امج برن اء وإنش اإلسمنت٬ ل ومعام اء الكهرب ومحطات
وث التل لرصد امج وبرن الصرف اه مي لرصد امج برن وإنشاء الوقود٬ محطات من التسربات ومراقبة
للسالمة الوطني امج البرن ل تفعي في والتسريع النفايات مرادم على للرقابة وبرنامج البحرية البيئة في

 .الكيماوية
- 

المؤسسي اإلطار واعتماد القطاع واستدامة لدعم البيئة صندوق إنشاء وضعها تم التي الخطة وتتطلب
ي الوطن المركز وإنشاء البيئي٬ لاللتزام الوطني المركز إنشاء خالل من البيئة٬ قطاع لحوكمة المقترح
إدارة ا ومنه ة٬ الفطري اة للحي س وأس اد لألرص ني وط ز ومرك حر التص ة ومكافح اتي النب اء للغط

االحيائي التنوع وحماية اإلكثار ومراكز  .المحميات
 

 

36



 

الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الهندية"نيباه"عنوان كيراال والية من والمصنّعة المجمدة والفاكهة الخضار استيراد مؤقتاً يحظر

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

اليومالمصدر الكاتب16424العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

من"نيباه" والمصنّعة المجمدة والفاكهة الخضار استيراد مؤقتاً يحظر
الهندية كيراال  والية

 

 الرياض-واس

ة والي من والمصنعة دة المجم ة والفاكه الخضار تيراد اس ًا مؤقت دواء وال ذاء للغ ة العام ة الهيئ حظرت
اريخ ت ن م ارًا اعتب د٬ الهن ي ف يراال حة18/09/1439ك الص ة منظم ارير تق ى عل اء بن ٬ هـ

بفيروس إصابة حاالت تسجيل أكدت التي (نيباه"العالمية "NIPAH VIRUS(الوالية  .في
 

ي الت ة العالمي حة الص ة منظم ارير تق ى عل اًء بن اء ج ر الحظ رار ق أن ان٬ بي ي ف ة الهيئ حت وأوض
يروس بف ابة إص االت ح أن حت اه"أوض (نيب "NIPAH VIRUS(يراال ك ة والي ي ف جّلت ُس

ل ينتق إذ ة٬ الفاكه خفاش هو المرض لهذا الرئيسي العائل أن إلى تُشير األولية المعلومات وأن الهندية٬
م ت ا كم ة٬ المختلف رازات اإلف خالل من يالمسها أو عليها يتغذى التي الفاكهة إلى الخفاش من الفيروس

البشر بين المرض لهذا انتقال حاالت  .تسجيل
 

ومأمونية سالمة لضمان احترازية إجراءات اتخاذ على حرصاً يأتي اإلجراء هذا أن إلى الهيئة ولفتت
المستوردة  .المنتجات

ة والي من والمصنعة دة المجم ة والفاكه الخضار تيراد اس ًا مؤقت دواء وال ذاء للغ ة العام ة الهيئ حظرت
اريخ ت ن م ارًا اعتب د٬ الهن ي ف يراال حة18/09/1439ك الص ة منظم ارير تق ى عل اء بن ٬ هـ

بفيروس إصابة حاالت تسجيل أكدت التي (نيباه"العالمية "NIPAH VIRUS(الوالية  .في
 

ي الت ة العالمي حة الص ة منظم ارير تق ى عل اًء بن اء ج ر الحظ رار ق أن ان٬ بي ي ف ة الهيئ حت وأوض
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يروس بف ابة إص االت ح أن حت اه"أوض (نيب "NIPAH VIRUS(يراال ك ة والي ي ف جّلت ُس
ل ينتق إذ ة٬ الفاكه خفاش هو المرض لهذا الرئيسي العائل أن إلى تُشير األولية المعلومات وأن الهندية٬
م ت ا كم ة٬ المختلف رازات اإلف خالل من يالمسها أو عليها يتغذى التي الفاكهة إلى الخفاش من الفيروس

البشر بين المرض لهذا انتقال حاالت  .تسجيل
 

ومأمونية سالمة لضمان احترازية إجراءات اتخاذ على حرصاً يأتي اإلجراء هذا أن إلى الهيئة ولفتت
المستوردة  .المنتجات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الهند"البيئة"عنوان بجمهورية كيرال والية من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظراً تفرض

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

 

والية"البيئة" من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظراً تفرض
الهند بجمهورية  كيرال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 واس-الرياض
ة والي من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظر فرض والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت

اول تن د بع نيباه بفيروس إصابة حاالت تسجيل تبين تقارير ورود بسبب الهند بجمهورية اركيرال ثم
بشرية وفيات عنه نتج الهندية٬ كيرال والية في الخفاش لعاب أو بفضالت ملوثة وفواكه  .خضار

 
وزارة ال أن ي الحرب ند س دكتور ال وزارة ال ي ف الحيوانية الثروة مخاطر تقييم إدارة عام مدير وأوضح
جراء ة المملك ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد احترازي كإجراء بذلك الفوري قرارها أصدرت
بذلك للتقيد العالقة ذات الجهات جميع إبالغ وتم المنطقة٬ هذه من المستوردة والفواكه الخضار  .تلوث
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الهنديةعنوان كيرال من الطازجة والفواكه الخضار استيراد حظر

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت18/09/143902/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المستهلكالمصدر الكاتب0العددااللكترونيةصحيفة

الصفحة المستهلكاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

الهندية كيرال من الطازجة والفواكه الخضار استيراد  حظر

 

 

الرياض من  المستهلك

ة والي من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظر فرض والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
ار ثم اول تن د بع اه نيب يروس بف إصابة حاالت تسجيل تبين تقارير ورود بسبب الهند بجمهورية كيرال

بشرية وفيات عنه نتج الهندية٬ كيرال والية في الخفاش لعاب أو بفضالت ملوثة وفواكه  .خضار

وزارة ال أن ي الحرب ند س دكتور ال وزارة ال ي ف ة الحيواني ثروة ال مخاطر م تقيي إدارة ام ع دير م ن وبي
جراء ة المملك ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد احترازي كإجراء بذلك الفوري قرارها أصدرت
بذلك للتقيد العالقة ذات الجهات جميع إبالغ وتم المنطقة٬ هذه من المستوردة والفواكه الخضار  .تلوث
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الهنديةعنوان كيرال من الطازجة والفواكه الخضار استيراد حظر

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الشرقالمصدر الكاتب2373العددجريدة

الصفحة الشرقاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

الهندية كيرال من الطازجة والفواكه الخضار استيراد  حظر

 

 واس–الرياض

ة والي من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظر فرض والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
ار ثم اول تن د بع اه نيب يروس بف إصابة حاالت تسجيل تبين تقارير ورود بسبب الهند بجمهورية كيرال

بشرية وفيات عنه نتج الهندية٬ كيرال والية في الخفاش لعاب أو بفضالت ملوثة وفواكه  .خضار
 

وزارة ال أن ي الحرب ند س دكتور ال وزارة ال ي ف الحيوانية الثروة مخاطر تقييم إدارة عام مدير وأوضح
جراء ة المملك ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد احترازي كإجراء بذلك الفوري قرارها أصدرت
بذلك للتقيد العالقة ذات الجهات جميع إبالغ وتم المنطقة٬ هذه من المستوردة والفواكه الخضار  .تلوث
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الهند”البيئة“عنوان بجمهورية كيرال والية من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظراً تفرض

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الوطن عيون الكاتب0العددصحيفة

الصفحة الوطناسم عيون صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

والية”البيئة“ من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظراً تفرض
الهند بجمهورية  كيرال

 
 
 
 
 
 

 

الوطن عيون  واس–الرياض–صحيفة

ة والي من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظر فرض والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
ار ثم اول تن د بع اه نيب يروس بف إصابة حاالت تسجيل تبين تقارير ورود بسبب الهند بجمهورية كيرال

بشرية وفيات عنه نتج الهندية٬ كيرال والية في الخفاش لعاب أو بفضالت ملوثة وفواكه  .خضار
 

وزارة ال أن ي الحرب ند س دكتور ال وزارة ال ي ف الحيوانية الثروة مخاطر تقييم إدارة عام مدير وأوضح
جراء ة المملك ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد احترازي كإجراء بذلك الفوري قرارها أصدرت
بذلك للتقيد العالقة ذات الجهات جميع إبالغ وتم المنطقة٬ هذه من المستوردة والفواكه الخضار  .تلوث

42



 

الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الهند”البيئة“عنوان بجمهورية كيرال والية من الطازجة والفواكه الخضار استيراد حظر

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الدواسر وداي الكاتب0العددصحيفة

الصفحة الدواسراسم وادي صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

كيرال”البيئة“ والية من الطازجة والفواكه الخضار استيراد حظر
الهند  بجمهورية

 

 واس

 الرياض

ة والي من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظر فرض والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
ار ثم اول تن د بع اه نيب يروس بف إصابة حاالت تسجيل تبين تقارير ورود بسبب الهند بجمهورية كيرال

بشرية وفيات عنه نتج الهندية٬ كيرال والية في الخفاش لعاب أو بفضالت ملوثة وفواكه  .خضار
 

وزارة ال أن ي الحرب ند س دكتور ال وزارة ال ي ف الحيوانية الثروة مخاطر تقييم إدارة عام مدير وأوضح
جراء ة المملك ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد احترازي كإجراء بذلك الفوري قرارها أصدرت
بذلك للتقيد العالقة ذات الجهات جميع إبالغ وتم المنطقة٬ هذه من المستوردة والفواكه الخضار  .تلوث
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الهند”البيئه“عنوان بجمهورية كيرال والية من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظراً تفرض

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر اآلن مكة الكاتب0العددصحيفة

الصفحة االناسم مكة صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

والية”البيئه“ من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظراً تفرض
الهند بجمهورية  كيرال

 

 

اآلن  :مكة

ة والي من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظر فرض والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
اول تن د بع نيباه بفيروس إصابة حاالت تسجيل تبين تقارير ورود بسبب الهند بجمهورية اركيرال ثم
بشرية وفيات عنه نتج الهندية٬ كيرال والية في الخفاش لعاب أو بفضالت ملوثة وفواكه  .خضار

 

وزارة ال أن ي الحرب ند س دكتور ال وزارة ال ي ف ة الحيواني ثروة ال مخاطر م تقيي إدارة ام ع دير م ن وبي
جراء ة المملك ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد احترازي كإجراء بذلك الفوري قرارها أصدرت
بذلك للتقيد العالقة ذات الجهات جميع إبالغ وتم المنطقة٬ هذه من المستوردة والفواكه الخضار  .تلوث
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الهنديةعنوان كيرال من والفواكه الخضار استيراد حظر وراء الخفاش فضالت

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر المواطن الكاتب0العددصحيفة

الصفحة المواطناسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

الهندية كيرال من والفواكه الخضار استيراد حظر وراء الخفاش  فضالت
 
 
 
 
 
 

 الرياض-المواطن

ة والي من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظر فرض والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
ار ثم اول تن د بع اه نيب يروس بف إصابة حاالت تسجيل تبين تقارير ورود بسبب الهند بجمهورية كيرال

بشرية وفيات عنه نتج الهندية٬ كيرال والية في الخفاش لعاب أو بفضالت ملوثة وفواكه  .خضار
 

وزارة ال أن ي الحرب ند س دكتور ال وزارة ال ي ف الحيوانية الثروة مخاطر تقييم إدارة عام مدير وأوضح
جراء ة المملك ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد احترازي كإجراء بذلك الفوري قرارها أصدرت
ذلك٬ ب د للتقي العالقة ذات الجهات جميع إبالغ وتم المنطقة٬ هذه من المستوردة والفواكه الخضار تلوث

وكالة  .”واس“بحسب

45



 

الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر بالهند"البيئة"عنوان كيرال من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظراً تفرض

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المدينةالمصدر الكاتب20129العددجريدة

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

كيرال"البيئة" من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظراً تفرض
 بالهند

 
 

 الرياض-واس

من ة الطازج ه والفواك الخضار تيراد اس ى عل حظر رض ف والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ت أعلن
د بع اه نيب يروس بف إصابة االت ح تسجيل ن تبي ارير تق ورود بسبب د الهن ة بجمهوري كيرال والية

 تناول
 

بشرية وفيات عنه نتج الهندية٬ كيرال والية في الخفاش لعاب أو بفضالت ملوثة وفواكه خضار  .ثمار
 

وزارة ال أن ي الحرب ند س دكتور ال وزارة ال ي ف الحيوانية الثروة مخاطر تقييم إدارة عام مدير وأوضح
جراء ة المملك ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد احترازي كإجراء بذلك الفوري قرارها أصدرت
بذلك للتقيد العالقة ذات الجهات جميع إبالغ وتم المنطقة٬ هذه من المستوردة والفواكه الخضار .تلوث
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الخفافيشعنوان الهندية..بسبب كيرال من والفواكه الخضراوات استيراد حظر

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر تواصل الكاتب0العددصحيفة

الصفحة تواصلاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

الخفافيش الهندية..بسبب كيرال من والفواكه الخضراوات استيراد  حظر
 
 

 

 

التحرير-تواصل  :فريق
من الطازجة ه والفواك الخضراوات تيراد اس ى عل حظر فرض والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
اول تن د بع اه نيب يروس بف إصابة حاالت تسجيل تبين تقارير ورود بسبب الهند بجمهورية كيرال والية
بشرية وفيات عنه نتج الهندية٬ كيرال والية في الخفاش لعاب أو بفضالت ملوثة وفواكه خضار  .ثمار

 

وزارة ال أن ي الحرب ند س دكتور ال وزارة ال ي ف ة الحيواني ثروة ال مخاطر م تقيي إدارة ام ع دير م ن وبيَّ
جراء ة المملك ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد احترازي كإجراء بذلك الفوري قرارها أصدرت
د للتقي ة العالق ذات ات الجه ع جمي الغ إب م وت ة٬ المنطق هذه من المستوردة والفواكه الخضراوات تلوث

 .بذلك
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الهنديةعنوان كيرال من الطازجة والفواكه الخضار استيراد حظر

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الرياضالمصدر الكاتب18241العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

الهندية كيرال من الطازجة والفواكه الخضار استيراد  حظر

 

المبارك-الرياض  سعيد

ة والي من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظر فرض والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
ار ثم اول تن د بع اه نيب يروس بف إصابة حاالت تسجيل تبين تقارير ورود بسبب الهند بجمهورية كيرال

بشرية وفيات عنه نتج الهندية٬ كيرال والية في الخفاش لعاب أو بفضالت ملوثة وفواكه  .خضار
 

وزارة ال أن ي الحرب ند س دكتور ال وزارة ال ي ف ة الحيواني ثروة ال مخاطر م تقيي إدارة ام ع دير م ن وبي
جراء ة المملك ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد احترازي كإجراء بذلك الفوري قرارها أصدرت
بذلك للتقيد العالقة ذات الجهات جميع إبالغ وتم المنطقة٬ هذه من المستوردة والفواكه الخضار  .تلوث
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر من”البيئة“عنوان والفواكه الخضار على حظرًا قاتل”الهند“تفرض فايروس نتيجة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

نيوزالمصدر االحساء الكاتب2237العددصحيفة

الصفحة نيوزاسم االحساء صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

من”البيئة“ والفواكه الخضار على حظًرا نتيجة”الهند“تفرض
قاتل  فايروس

 
 

األحمد  بسام

ة والي من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظر فرض والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
بفيروس”كيرال“ إصابة بحاالت تسجيل تبين تقارير ورود بسبب الهند اول”نيباه“بجمهورية تن د بع

ه عن ج نت ة الهندي يرال ك ة والي ي ف اش الخف اب لع أو بفضالت ة ملوث ه وفواك ار خض ار ات“ثم ”وفي
 بشرية

 

وزارة ال أن ي الحرب ند س دكتور ال وزارة ال ي ف ة الحيواني ثروة ال مخاطر م تقيي إدارة ام ع دير م ن وبي
جراّء ة المملك ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد احترازي كإجراء بذلك الفوري قرارها أصدرت

بذلك العالقة ذات الجهات جميع إبالغ وتم ٬ المنطقة هذه من المستوردة والفواكه الخضار  .تلوث
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر السبب”البيئة”عنوان وتوضح الهندية كيرال من والفواكه الخضار استيراد تحظر

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر صدى الكاتب0العددصحيفة

الصفحة صدىاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

وتوضح”البيئة” الهندية كيرال من والفواكه الخضار استيراد تحظر
 السبب

 

 
 

الحربي  ):صدى(عادل

ة والي من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على الحظر والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة ”فرضت
الهند”كيرال  .بجمهورية

 

يروس بف إصابة حاالت تسجيل ن تبي تقارير ورود بعد القرار؛ هذا الوزارة اتخذت اه”حيث ؛”نيب
والية في الخفاش٬ لعاب أو بفضالت ملوثة وفاكه خضار ثمار تناول ه”كيرال”بعد عن نتج الهندية؛

بشرية  .وفيات
 

ة٬ الحيواني ثروة ال مخاطر م تقيي إدارة ام ع دير م ي٬ الحرب سند الدكتور الوزارة قال السياق٬ هذا وفي
ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد ترازي؛ اح إجراء ك ذلك؛ ب الفوري قرارها أصدرت الوزارة أن

المنطقة هذه من المستوردة والفواكه الخضار تلوث جراء  .المملكة؛
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الخفافيش"عنوان حظر"فضالت هندية"البيئة"وراء والية من والفواكه الخضر الستيراد

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر عاجل الكاتب0العددصحيفة

الصفحة عاجلاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

بشرية وفيات في  تسببت

الخفافيش" حظر"فضالت من"البيئة"وراء والفواكه الخضر الستيراد
هندية  والية

 

 

 الرياض

التحرير  فريق

ه والفواك ار الخض تيراد اس ى عل ر حظ فرض السبت٬ وم الي والزراعة٬ اه والمي ة البيئ وزارة ت أعلن
الهند بجمهورية كيرال والية من  .الطازجة

 

اه نيب يروس بف إصابة حاالت تسجيل تبين تقارير ورود إلى يعود الحظر سبب أن الوزارة وأوضحت
ه عن ج نت ة٬ الهندي يرال ك ة والي ي ف اش الخف اب لع أو بفضالت ة ملوث ه وفواك خضار ار ثم تناول بعد

بشرية ي٬.وفيات الحرب ند س دكتور ال الوزارة٬ ب ة الحيواني الثروة مخاطر تقييم إدارة عام مدير وأشار
أن ى ة"إل ى"البيئ عل يروس الف ذا ه مخاطر ن م د للح احترازي إجراء ك وري الف ا قراره درت أص

ذات ات الجه ع جمي الغ إب دًا مؤك ة٬ المنطق ذه ه من المستوردة ه والفواك الخضار تلوث جراء المملكة
به للتقيد  .العالقة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الهند»البيئة«عنوان من الطازجة والفواكه الخضار استيراد تحظر

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الوئام الكاتب2547العددصحيفة

الصفحة الوئاماسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

القاتل ايباه فيروس ظهور  بعد

الهند»البيئة« من الطازجة والفواكه الخضار استيراد  تحظر

 

 :الوئام-الرياض
ة والي من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظر فرض والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت

اول تن د بع اه نيب يروس بف إصابة حاالت تسجيل تبين تقارير ورود بسبب الهند بجمهورية اركيرال ثم
بشرية وفيات عنه نتج الهندية٬ كيرال والية في الخفاش لعاب أو بفضالت ملوثة وفواكه  .خضار

 

وزارة ال أن ي الحرب ند س دكتور ال وزارة ال ي ف الحيوانية الثروة مخاطر تقييم إدارة عام مدير وأوضح
جراء ة المملك ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد احترازي كإجراء بذلك الفوري قرارها أصدرت
بذلك للتقيد العالقة ذات الجهات جميع إبالغ وتم المنطقة٬ هذه من المستوردة والفواكه الخضار  .تلوث
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر بالهند"البيئة"عنوان كيرال والية من والفواكه الخضار استيراد على حظراً تفرض

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

كيرال"البيئة" والية من والفواكه الخضار استيراد على حظراً تفرض
 بالهند

القاتل نيباه بفيروس إلصابتها احترازي  كإجراء

 

 

الهواملة  الرياض-مسلّم

ة والي من ة الطازج ه والفواك ار الخض استيراد ى عل حظرا ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فرضت
ار ثم اول تن د بع اه نيب بفيروس إصابة حاالت تسجيل تبين تقارير ورود بسبب الهند؛ بجمهورية كيرال
ات وفي إحداث ي ف تسببت ة٬ الهندي يرال ك ة والي ي ف اش الخف اب لع أو بفضالت ة ملوث وفواكه خضار

 .بشرية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر بالهند»البيئة«عنوان كيرال والية من الطازجة والفواكه الخضار استيراد تحظر

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت18/09/143902/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

عكاظالمصدر الكاتب18908العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

كيرال»البيئة« والية من الطازجة والفواكه الخضار استيراد تحظر
 بالهند

 

 

 )الرياض(»عكاظ«

ة والي من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظر فرض والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
ار ثم اول تن د بع اه نيب يروس بف إصابة حاالت تسجيل تبين تقارير ورود بسبب الهند بجمهورية كيرال

بشرية وفيات عنه نتج الهندية٬ كيرال والية في الخفاش لعاب أو بفضالت ملوثة وفواكه  .خضار
 

وزارة ال أن ي الحرب ند س دكتور ال وزارة ال ي ف الحيوانية الثروة مخاطر تقييم إدارة عام مدير وأوضح
جراء ة المملك ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد احترازي كإجراء بذلك الفوري قرارها أصدرت
بذلك للتقيد العالقة ذات الجهات جميع إبالغ وتم المنطقة٬ هذه من المستوردة والفواكه الخضار .تلوث
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الهنديةعنوان كيرال من الطازجة والفواكه الخضار استيراد حظر

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

البالدالمصدر الكاتب22305العددجريدة

الصفحة البالدموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الهندية كيرال من الطازجة والفواكه الخضار استيراد  حظر

 

من ة الطازج ه والفواك الخضار تيراد اس ى عل حظر رض ف والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ت أعلن
د بع اه نيب يروس بف إصابة االت ح تسجيل ن تبي ارير تق ورود بسبب د الهن ة بجمهوري كيرال والية
ه عن ج نت ة٬ الهندي يرال ك ة والي ي ف اش الخف اب لع أو الت بفض ة ملوث ه وفواك خضار ار ثم اول تن

بشرية  .وفيات
وزارة ال أن ي الحرب ند س دكتور ال وزارة ال ي ف ة الحيواني ثروة ال مخاطر م تقيي إدارة ام ع دير م ن وبي
جراء ة المملك ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد احترازي كإجراء بذلك الفوري قرارها أصدرت
بذلك للتقيد العالقة ذات الجهات جميع إبالغ وتم المنطقة٬ هذه من المستوردة والفواكه الخضار  .تلوث
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر بسببعنوان كيرال من والفواكه الخضار استيراد نيباه«حظر »فيروس

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الحياةالمصدر الكاتب20148العددجريدة

الصفحة الحياةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

بسبب كيرال من والفواكه الخضار استيراد نيباه«حظر  »فيروس
 

 

 »الحياة«-الرياض
ة والي من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظر فرض والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت

بـ إصابة حاالت تسجيل تبين تقارير ورود بسبب الهند بجمهورية اه«كيرال نيب اول»فيروس تن د بع
بشرية وفيات عنه نتج الهندية٬ كيرال والية في الخفاش لعاب أو بفضالت ملوثة وفواكه خضار  .ثمار

 
وزارة ال أن ي٬ الحرب ند س دكتور ال الوزارة في الحيوانية الثروة مخاطر تقييم إدارة عام مدير وأوضح
جراء ة المملك ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد احترازي كإجراء بذلك الفوري قرارها أصدرت
بذلك للتقيد العالقة ذات الجهات جميع إبالغ وتم المنطقة٬ هذه من المستوردة والفواكه الخضار  .تلوث
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر هنديةعنوان فواكه استيراد السعودية بحظر تتسبب الخفافيش

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

مكةالمصدر 0الكاتب1603العددصحيفة

الصفحة مكةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

هندية فواكه استيراد السعودية بحظر تتسبب  الخفافيش
 
 
 
 
 
 
 

 

أ ب  الرياض-د

ه والفواك الخضار تيراد اس ى عل حظر رض ف أمس السعودية والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ت أعلن
الخفافيش فضالت بسبب بالهند كيرال والية من  .الطازجة

 
حاالت تسجيل ن تبي ارير تق ورود ى إل ود يع الحظر سبب أن أمس ا له ان بي ي ف وزارة ال وأوضحت
كيرال والية في الخفافيش لعاب أو بفضالت ملوثة وفواكه خضار ثمار تناول بعد نيباه بفيروس إصابة

بشرية وفيات عنه نتج  .الهندية٬
 

أن إلى الحربي٬ سند الدكتور بالوزارة الحيوانية الثروة مخاطر تقييم إدارة عام مدير »البيئة«وأشار
وث تل جراء ة المملك ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد احترازي كإجراء الفوري قرارها أصدرت

به للتقيد العالقة ذات الجهات جميع إبالغ مؤكدا المنطقة٬ هذه من المستوردة والفواكه  .الخضار
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الهنديةعنوان كيرال من والفواكه الخضار استيراد حظر

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االقتصاديةالمصدر الكاتب9001العددجريدة

الصفحة االقتصاديةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

الهندية كيرال من والفواكه الخضار استيراد  حظر
 

  

 واس

ة والي من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظر فرض والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
ار ثم اول تن د بع اه نيب يروس بف إصابة حاالت تسجيل تبين تقارير ورود بسبب الهند بجمهورية كيرال
بشرية ات وفي ه عن ج نت ة٬ الهندي يرال ك ة والي ي ف اش الخف اب لع أو الت بفض ة ملوث ه وفواك .خضار
وزارة ال أن ي الحرب ند س دكتور ال وزارة ال ي ف الحيوانية الثروة مخاطر تقييم إدارة عام مدير وأوضح
جراء ة المملك ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد احترازي كإجراء بذلك الفوري قرارها أصدرت
بذلك للتقيد العالقة ذات الجهات جميع إبالغ وتم المنطقة٬ هذه من المستوردة والفواكه الخضار .تلوث
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الهندية»البيئه«عنوان كيرال من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظراً تفرض

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الجزيرةالمصدر الكاتب16684العددجريدة

الصفحة الجزيرةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

من»البيئه« الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظراً تفرض
الهندية  كيرال

 

 

المواش-الجزيرة  :سلطان

ة والي من الطازجة والفواكه الخضار استيراد على حظر فرض والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
ار ثم اول تن د بع اه نيب يروس بف إصابة حاالت تسجيل تبين تقارير ورود بسبب الهند بجمهورية كيرال

بشرية وفيات عنه نتج الهندية٬ كيرال والية في الخفاش لعاب أو بفضالت ملوثة وفواكه  .خضار
 

وزارة ال أن ي الحرب ند س دكتور ال وزارة ال ي ف ة الحيواني ثروة ال مخاطر م تقيي إدارة ام ع دير م ن وبي
جراء ة المملك ى عل يروس الف ذا ه مخاطر من للحد احترازي كإجراء بذلك الفوري قرارها أصدرت
بذلك للتقيد العالقة ذات الجهات جميع إبالغ وتم المنطقة٬ هذه من المستوردة والفواكه الخضار .تلوث
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر تشغيليةعنوان بخطط المائي التوازن وتعيد التحلية مياه نقص تعوض الشرقية مياه

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

 

تشغيلية بخطط المائي التوازن وتعيد التحلية مياه نقص تعوض الشرقية  مياه

 
 

 واس-الدمام
النقص د س ى عل ه قدرت الشرقية ة بالمنطق اه المي خدمات بإدارة ممثالً بالمملكة المياه توزيع قطاع أكد
ب عق ٬ ورة تن ورأس والقطيف اء واألحس الخبر ومحافظة دمام ال ة لمدين ٬ واردة ال اه المي ات كمي ي ف
ا تنتجه تي وال ٬ والمحافظات دن الم ذه ه ذي تغ تي ال المحالّة المياه كميات ضخ في الطارئ التخفيض
المياه لتحلية العامة المؤسسة عنه أعلنت لما وفقاً أعمالها في طارئة صيانة أعمال نتيجة مرافق شركة

ة ات,المالح عملي اء انته تى وح ة القادم ام األي الل خ خ الض ات كمي ض خف ه علي يترتب س ا م و وه
الطارئة  .اإلصالح

 
إدارة أن ى إل المطيري ي عل ن ب امر ع دس المهن الشرقية ة بالمنطق اه المي خدمات ام ع مدير وأوضح
والطوارئ األزمات إدارة خطط وضمن بالخفض المستهدفة والمحافظات بالمدن المياه خدمات وفروع
لتعويض بكة بالش لضخها آبار مياه من إليه تحتاج ما بتشغيل قامت الحاالت هذه مثل في بها المعمول
عن اه بالمي واطنين الم د تزوي يتم س ا كم ٬ بكات الش وازن وت المحالة اه المي ضخ من الحاصل النقص

لذلك الحاجة حال في المتنقلة الصهاريج  .طريق
 

ذه ه الل خ تقبل ستس ة المعني ات والمحافظ دن بالم اه المي دمات خ روع ف أن يري المط دس المهن ن وبي
بين ما تترواح بنسب أقل كميات تضخ%60-%20الفترة ت كان التي المحالة المياه كميات من

الطبيعية لمعدالتها وصوالً تدريجياً تتصاعد أن على ٬  .للمشتركين
 

ا وبينهم ة علوي أخرى ب مرتبطة أرضية خزانات لديهم الذين العمالء أن الى المطيري المهندس وأشار
من ذكور الم المائي للتنظيم لما بيته إنسيا في اختالف أو المياه إمداد في نقص بأي يشعروا لن مضخة

المنشآت داخل المائي التوازن في بالغ  .أثر
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر تشغيليةعنوان بخطط المائي التوازن وتعيد التحلية مياه نقص تعوض الشرقية مياه

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16424العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

تشغيلية بخطط المائي التوازن وتعيد التحلية مياه نقص تعوض الشرقية  مياه

 
 

 الدمام-واس

النقص د س ى عل ه قدرت الشرقية ة بالمنطق اه المي خدمات بإدارة ممثالً بالمملكة المياه توزيع قطاع أكد
ب عق ٬ ورة تن ورأس والقطيف اء واألحس الخبر ومحافظة دمام ال ة لمدين ٬ واردة ال اه المي ات كمي ي ف
ا تنتجه تي وال ٬ والمحافظات دن الم ذه ه ذي تغ تي ال المحالّة المياه كميات ضخ في الطارئ التخفيض
المياه لتحلية العامة المؤسسة عنه أعلنت لما وفقاً أعمالها في طارئة صيانة أعمال نتيجة مرافق شركة

ة ات,المالح عملي اء انته تى وح ة القادم ام األي الل خ خ الض ات كمي ض خف ه علي يترتب س ا م و وه
الطارئة  .اإلصالح

 

إدارة أن ى إل المطيري ي عل ن ب امر ع دس المهن الشرقية ة بالمنطق اه المي خدمات ام ع مدير وأوضح
والطوارئ األزمات إدارة خطط وضمن بالخفض المستهدفة والمحافظات بالمدن المياه خدمات وفروع
لتعويض بكة بالش لضخها آبار مياه من إليه تحتاج ما بتشغيل قامت الحاالت هذه مثل في بها المعمول
عن اه بالمي واطنين الم د تزوي يتم س ا كم ٬ بكات الش وازن وت المحالة اه المي ضخ من الحاصل النقص

لذلك الحاجة حال في المتنقلة الصهاريج  .طريق
 

ذه ه الل خ ستستقبل ة المعني والمحافظات دن بالم اه المي خدمات روع ف أن يري المط دس المهن ن وبي
بين ما تترواح بنسب أقل كميات تضخ%60-%20الفترة ت كان التي المحالة المياه كميات من

الطبيعية لمعدالتها وصوالً تدريجياً تتصاعد أن على ٬ أن.للمشتركين ى ال المطيري دس المهن وأشار
ي ف نقص أي ب يشعروا لن مضخة وبينهما علوية بأخرى مرتبطة أرضية خزانات لديهم الذين العمالء
داخل ائي الم التوازن في بالغ أثر من المذكور المائي للتنظيم لما بيته إنسيا في اختالف أو المياه إمداد

 المنشآت
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشرقية«عنوان نقص»مياه باآلبار»التحلية«تعوض

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

عكاظالمصدر الكاتب18908العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الشرقية« نقص»مياه  باآلبار»التحلية«تعوض
 

 

المطيري عامر المهندس الشرقية بالمنطقة المياه خدمات عام  مدير

 )الدمام(»عكاظ«

النقص د س ى عل ه قدرت الشرقية ة بالمنطق اه المي خدمات بإدارة ممثالً بالمملكة المياه توزيع قطاع أكد
ب عق ورة٬ تن ورأس ف والقطي اء واألحس بر الخ ة ومحافظ دمام ال ة لمدين واردة٬ ال اه المي ات كمي ي ف
ا تنتجه تي وال والمحافظات٬ دن الم ذه ه ذي تغ تي ال المحالّة اه المي ات كمي ضخ في الطارئ التخفيض
ة لتحلي ة العام ة المؤسس ه عن ت أعلن ا لم اً وفق ا٬ أعماله ي ف ة طارئ صيانة ال أعم نتيجة مرافق شركة
ات عملي اء انته وحتى ة القادم ام األي خالل الضخ كميات خفض عليه سيترتب ما وهو المالحة٬ المياه

الطارئة  .اإلصالح
 

روع وف إدارة أن المطيري علي بن عامر المهندس الشرقية بالمنطقة المياه خدمات عام مدير وأوضح
وارئ والط ات األزم إدارة ط خط من وض الخفض ب تهدفة المس ات والمحافظ دن بالم اه المي دمات خ
لتعويض بكة بالش لضخها آبار مياه من إليه تحتاج ما بتشغيل قامت الحاالت هذه مثل في بها المعمول
عن اه بالمي واطنين الم د تزوي يتم س ا كم الشبكات٬ وازن وت المحالة اه المي خ ض من الحاصل النقص

لذلك الحاجة حال في المتنقلة الصهاريج  .طريق
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ذه ه الل خ تقبل ستس ة المعني ات والمحافظ دن بالم اه المي دمات خ روع ف أن يري المط دس المهن ن وبي

بين ما تترواح بنسب أقل كميات تضخ%60-%20الفترة ت كان التي المحالة المياه كميات من
الطبيعية لمعدالتها وصوالً تدريجياً تتصاعد أن على  .للمشتركين٬

 
ا وبينهم ة علوي أخرى ب مرتبطة أرضية خزانات لديهم الذين العمالء أن إلى المطيري المهندس وأشار
من ذكور الم ائي الم م للتنظي لما إنسيابيته في اختالف أو المياه إمداد في نقص بأي يشعروا لن مضخة

المنشآت داخل المائي التوازن في بالغ  .أثر
 

 

63



 

الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالشرقيةعنوان المائي التوازن وإعادة التحلية مياه نقص لتعويض تشغيلية خطط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

المائي التوازن وإعادة التحلية مياه نقص لتعويض تشغيلية خطط
 بالشرقية

محافظات عدة تغذي التي المحالّة الكميات ضخ في الطارئ التخفيض  عقب

 

 

السعودية األنباء  الدمام-)واس(وكالة

النقص د س ى عل ه قدرت الشرقية ة بالمنطق اه المي خدمات بإدارة ممثالً بالمملكة المياه توزيع قطاع أكد
ب عق ٬ ورة تن ورأس والقطيف اء واألحس الخبر ومحافظة دمام ال ة لمدين ٬ واردة ال اه المي ات كمي ي ف
ا تنتجه تي وال ٬ والمحافظات دن الم ذه ه ذي تغ تي ال المحالّة المياه كميات ضخ في الطارئ التخفيض
المياه لتحلية العامة المؤسسة عنه أعلنت لما وفقاً أعمالها في طارئة صيانة أعمال نتيجة مرافق شركة

ة ات,المالح عملي اء انته تى وح ة القادم ام األي الل خ خ الض ات كمي ض خف ه علي يترتب س ا م و وه
الطارئة  .اإلصالح

 

إدارة أن ى إل المطيري ي عل ن ب امر ع دس المهن الشرقية ة بالمنطق اه المي خدمات ام ع مدير وأوضح
والطوارئ األزمات إدارة خطط وضمن بالخفض المستهدفة والمحافظات بالمدن المياه خدمات وفروع
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لتعويض بكة بالش لضخها آبار مياه من إليه تحتاج ما بتشغيل قامت الحاالت هذه مثل في بها المعمول
عن اه بالمي واطنين الم د تزوي يتم س ا كم ٬ بكات الش وازن وت المحالة اه المي ضخ من الحاصل النقص

لذلك الحاجة حال في المتنقلة الصهاريج  .طريق
 

ذه ه الل خ تقبل ستس ة المعني ات والمحافظ دن بالم اه المي دمات خ روع ف أن يري المط دس المهن ن وبي
بين ما تترواح بنسب أقل كميات تضخ%60-%20الفترة ت كان التي المحالة المياه كميات من

الطبيعية لمعدالتها وصوالً تدريجياً تتصاعد أن على ٬  .للمشتركين
 

ا وبينهم ة علوي أخرى ب مرتبطة أرضية خزانات لديهم الذين العمالء أن الى المطيري المهندس وأشار
من ذكور الم المائي للتنظيم لما بيته إنسيا في اختالف أو المياه إمداد في نقص بأي يشعروا لن مضخة

المنشآت داخل المائي التوازن في بالغ  .أثر
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشرقية"عاجلة"إجراءاتعنوان بالمنطقة المياه ضخ خفض لمواجهة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر عاجل الكاتب2531العددصحيفة

الصفحة عاجلاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

باألزمة يشعروا لن األرضية الخزانات  أصحاب
الشرقية"عاجلة"إجراءات بالمنطقة المياه ضخ خفض  لمواجهة

 

 الرياض

التحرير  فريق

النقص د س ى عل ه قدرت الشرقية ة بالمنطق اه المي خدمات بإدارة ممثًال بالمملكة المياه توزيع قطاع أكد
تنورة ورأس والقطيف واألحساء الخبر ومحافظة الدمام لمدينة الواردة المياه كميات  .في

 

والمحافظات٬ دن الم ذه ه ذي تغ تي ال المحالّة المياه كميات ضخ في الطارئ التخفيض عقب ذلك جاء
شركة تنتجها المؤسسة"مرافق"والتي ه عن ت أعلن ا لم ا وفقً أعمالها٬ في طارئة صيانة أعمال نتيجة

ى وحت ة القادم ام األي خالل الضخ ات كمي خفض ه علي يترتب س ا م و وه المالحة٬ المياه لتحلية العامة
الطارئة اإلصالح عمليات  .انتهاء

 

إن السبت٬ وم الي المطيري٬ ي عل ن ب امر ع دس المهن الشرقية بالمنطقة المياه خدمات عام مدير وقال
ات األزم إدارة ط خط من وض الخفض ب تهدفة المس ات والمحافظ دن بالم اه المي دمات خ روع وف إدارة
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لضخها ار آب اه مي ن م ه إلي اج تحت ا م بتشغيل قامت الحاالت٬ ذه ه ل مث ي ف ا به ول المعم والطوارئ
د تزوي يتم س ا كم بكات٬ الش وازن وت الة المح اه المي خ ض ن م ل الحاص ص النق ويض لتع بكة بالش

لذلك الحاجة حال في المتنقلة الصهاريج طريق عن بالمياه  .المواطنين
 

ل أق ات كمي ترة الف ذه ه خالل تقبل ستس ة المعني والمحافظات دن بالم اه المي خدمات فروع أن وأوضح
بين ما تتراوح أن%60و20بنسب ى عل للمشتركين٬ تضخ ت كان تي ال المحالة المياه كميات من

الطبيعية لمعدالتها وصوًال تدريجيًا  .تتصاعد
 

يشعروا لن مضخة وبينهما علوية٬ بأخرى مرتبطة أرضية خزانات لديهم الذين العمالء أن إلى وأشار
ي ف الغ ب ر أث من ذكور الم ائي الم م للتنظي ا لم يابيتها٬ إنس ي ف اختالف أو اه المي داد إم ي ف ص نق أي ب

المنشآت داخل المائي  .التوازن
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشرقية«عنوان باآلبار»مياه المائي التوازن وتعيد التحلية مياه نقص تعوض

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الرياضالمصدر الكاتب18241العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الشرقية« باآلبار»مياه المائي التوازن وتعيد التحلية مياه نقص  تعوض

 

 

اإللكتروني-متابعة  الرياض

النقص د س ى عل ه قدرت الشرقية ة بالمنطق اه المي خدمات بإدارة ممثالً بالمملكة المياه توزيع قطاع أكد
ب عق ٬ ورة تن ورأس والقطيف اء واألحس الخبر ومحافظة دمام ال ة لمدين ٬ واردة ال اه المي ات كمي ي ف
ا تنتجه تي وال ٬ والمحافظات دن الم ذه ه ذي تغ تي ال المحالّة المياه كميات ضخ في الطارئ التخفيض
المياه لتحلية العامة المؤسسة عنه أعلنت لما وفقاً أعمالها في طارئة صيانة أعمال نتيجة مرافق شركة

ة ات,المالح عملي اء انته تى وح ة القادم ام األي الل خ خ الض ات كمي ض خف ه علي يترتب س ا م و وه
الطارئة  .اإلصالح

 

إدارة أن ى إل المطيري ي عل ن ب امر ع دس المهن الشرقية ة بالمنطق اه المي خدمات ام ع مدير وأوضح
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والطوارئ األزمات إدارة خطط وضمن بالخفض المستهدفة والمحافظات بالمدن المياه خدمات وفروع
لتعويض بكة بالش لضخها آبار مياه من إليه تحتاج ما بتشغيل قامت الحاالت هذه مثل في بها المعمول
عن اه بالمي واطنين الم د تزوي يتم س ا كم ٬ بكات الش وازن وت المحالة اه المي ضخ من الحاصل النقص

لذلك الحاجة حال في المتنقلة الصهاريج  .طريق
 

ذه ه الل خ تقبل ستس ة المعني ات والمحافظ دن بالم اه المي دمات خ روع ف أن يري المط دس المهن ن وبي
بين ما تترواح بنسب أقل كميات تضخ%60-%20الفترة ت كان التي المحالة المياه كميات من

الطبيعية لمعدالتها وصوالً تدريجياً تتصاعد أن على ٬  .للمشتركين
 

ا وبينهم ة علوي أخرى ب مرتبطة أرضية خزانات لديهم الذين العمالء أن الى المطيري المهندس وأشار
من ذكور الم المائي للتنظيم لما بيته إنسيا في اختالف أو المياه إمداد في نقص بأي يشعروا لن مضخة

المنشآت داخل المائي التوازن في بالغ   .أثر
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر برنامج1914عنوان في بالشرقية »سجل«مزرعة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16424العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

برنامج1914 في بالشرقية  »سجل«مزرعة
 
 
 

 

جيل تس ن ع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فت ي14839كش ف ة ذ6مزرع من ة بالمملك اطق من
برنامج األحد»سجل«انطالق يوم نهاية  .هـ21/9/1439حتى

 
درت تص اض الري ة منطق أن ى إل داللطيف العب د محم الف األع زراعة اف إيق روع مش دير م ار وأش

بنحو المسجلة المزارع الجوف4068أعداد ة منطق ي ف المسجلة زارع الم بلغت ن حي ي ف مزرعة٬
نحو3440نحو القصيم منطقة وفي و2702مزرعة٬ حائل2373٬مزرعة٬ منطقة في مزرعة

الشرقية المنطقة في المزارع عدد بلغ زارع1914فيما الم عدد غ بل د فق وك تب ة منطق ا أم مزرعة٬
فيها  .مزرعة342المسجلة

 
ا خالله من يحدد تي ال ة الزراعي رخص ال إلصدار شرط امج البرن ي ف زارع الم تسجيل أن وأوضح
أن دا مؤك زارعين٬ والم زارع للم وزارة ال دمها تق تي ال الخدمات ى عل ول والحص والمساحة٬ النشاط
خ تاري ن م اًرا اعتب والكهرباء الديزل على الحصول من تتمكن لن البرنامج في المسجلة غير المزارع

 .هـ25/2/1440
 

سرعة ى إل زارعهم م تسجيل ن م وا يتمكن م ل ذين ال المزارعين والزراعة والمياه البيئة وزارة ودعت
اريخ ت ل قب ان23التسجيل ق1439رمض و9المواف اه.2018يوني والمي ة البيئ وزارة فت كش
تسجيل عن في14839والزراعة امج6مزرعة برن انطالق ذ من بالمملكة ى»سجل«مناطق حت

األحد يوم  .هـ21/9/1439نهاية
 

درت تص اض الري ة منطق أن ى إل داللطيف العب د محم الف األع زراعة اف إيق روع مش دير م ار وأش
بنحو المسجلة المزارع الجوف4068أعداد ة منطق ي ف المسجلة زارع الم بلغت ن حي ي ف مزرعة٬

نحو3440نحو القصيم منطقة وفي و2702مزرعة٬ حائل2373٬مزرعة٬ منطقة في مزرعة
الشرقية المنطقة في المزارع عدد بلغ زارع1914فيما الم عدد غ بل د فق وك تب ة منطق ا أم مزرعة٬
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فيها  .مزرعة342المسجلة
 

ا خالله من يحدد تي ال ة الزراعي رخص ال إلصدار شرط امج البرن ي ف زارع الم تسجيل أن وأوضح
أن دا مؤك زارعين٬ والم زارع للم وزارة ال دمها تق تي ال الخدمات ى عل ول والحص والمساحة٬ النشاط
خ تاري ن م اًرا اعتب والكهرباء الديزل على الحصول من تتمكن لن البرنامج في المسجلة غير المزارع

 .هـ25/2/1440
 

سرعة ى إل زارعهم م تسجيل ن م وا يتمكن م ل ذين ال المزارعين والزراعة والمياه البيئة وزارة ودعت
تاريخ قبل  .2018يونيو9الموافق1439رمضان23التسجيل
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر فيعنوان تحلية«تسرب لمدن»أنبوب المياه ضخ »الشرقية«يقلل

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 المياهتصنيف لتحلية العامة المؤسسة أخبار
المالحة

الخبر جهة

الحياةالمصدر الكاتب20148العددجريدة

الصفحة الحياةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

في تحلية«تسرب لمدن»أنبوب المياه ضخ  »الشرقية«يقلل

 

 »الحياة«-الدمام
داخل ا لخزاناته ذي المغ األنبوب في تسريب حدوث عن المالحة٬ المياه لتحلية العامة المؤسسة كشفت

يضخ ذي ال الخط و وه ق٬ مراف شركة للمدن500حرم ًا يومي المحالة اه المي ن م مكعب تر م ف أل
التسرب ادث ح باشرت ق مراف بشركة الصيانة رق ف أن ى إل يرةً مش الشرقية٬ ة المنطق ي ف الرئيسية

األمر معالجة على العمل  .ويجري
 

في تخفيض لوجود المائية٬ احتياطاتهم أخذ الشرقية٬ المنطقة في والمقيمين المواطنين المؤسسة ودعت
ود الجه كل تبذل أنها إلى الفتة والمحافظات٬ المدن هذه تغذي التي المحالّة المياه كميات ضخ حصص

للمؤسسة التشغيلي الخزن استخدام طريق عن انقطاع دون اإلمداد واستمرار الفقد  .لتقليص
 

ى»التحلية«وأكدت إل يرةً مش اإلصالح٬ عمليات مرافق شركة ومباشرة المستفيدين تعاون تثمن أنها
اه٬ المي ضخ في واستمرارها الطوارئ خطة ذ تنفي حول ة العالق ذات القطاعات مع التنسيق مواصلة

الطبيعية لمعدالتها وصوالً تدريجياً الكميات هذه تتصاعد أن  .على
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 18/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفقيرةعنوان بالدول الغذائية المنظومة يدمر الزراعة تحرير

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد18/09/143903/06/2018 عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و الخبر)البيئة جهة

اليومالمصدر الكاتب16424العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الفقيرة بالدول الغذائية المنظومة يدمر الزراعة  تحرير
 

 

التغذية وسوء للجوع التصدي بهدف الزراعة لدعم مالئمة سياسات باعتماد النامية للبلدان السماح ينبغي أنه إلى التقرير )اليوم(يخلص

 

عبدالفتاح-ترجمة  أحمد

أو وع والج ر الفق اء بإنه ل يتص ا م واء س تدامة٬ المس ة التنمي داف أه ق تحقي ي ف حاسم دور ة للزراع
ة الطبيعي وارد الم ى عل اظ والحف اخ المن ير تغ ة ع.معالج موق ى عل ور المنش ر التقري ب أوول(وبحس

ى)أفريقيا عل للقضاء ل األمث الحل هي االقتصادي و النم يرة وت تسريع أن الكثيرون يعتقد األخباري
ة الحكوم دور يقتصر ا بينم ة٬ الملكي وق وحق األسواق٬ ر تحري يتطلب ذلك تحقيق وأن والجوع٬ الفقر

تثمارية واالس ة التجاري ات السياس ة حري ة وكفال انون الق يادة س تعزيز ة.علي المواتي ة البيئ ذه ه ي وف
الخاص القطاع سيزدهر التجارية٬ سياسة.لألعمال أو ة الحكومي التدخالت ستعوق المقابل٬ في ولكن
بكفاءة العمل من األسواق الزراعية  .التنمية

 
صغار د تجري بسبب اجتماعي اضطراب بحدوث حتى أو السوق٬ فشل بإمكانية تؤمن ال الرؤية وهذه

أخرى بطرق معيشتهم سبل تقويض أو ممتلكاتهم من  .المزارعين
 

ات الثمانيني ي ف ة الالتيني ا وأمريك ا أفريقي دول ي عل ج النه ذا ه رض ف م ت د فق ر التقري ب وبحس
دولي٬ ال ك والبن الدولي النقد لصندوق الهيكلي التكيف برامج خالل من الماضي القرن من والتسعينيات

الضائعة الفرص من سنوات إال يسفر لم لألسف بية.ولكنه النس يزة الم أن دولي ال ك البن دة عقي ت فكان
السوق٬ وى ق ام أم اب الب ح فت سيتطلب أمثل نحو على إمكاناتها بلوغ وأن الزراعة٬ في تكمن الفريقيا
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وده تق ذي ال و النم ق تحقي ن م المنتجون ن يتمك الي وبالت األسعار٬ في التدخل عن الدولة تتوقف بحيث
تلقائية بصورة  .الصادرات

 
م ول ذاء٬ للغ ير كب مستورد ى إل ذاء للغ وي ق در مُص من أفريقيا تحولت تقريبا٬ عقود أربعة وبعد ولكن

الهائلة الزراعية إمكانياتها من صغير جزء سوي د.تحقق العدي ي ف زراعيين ال ن المنتجي إن ف ة والحقيق
ة الالزم ة المالي وائض الف ص يقل ا م اق٬ النط عة واس وقية س ات إخفاق ون يواجه ة النامي دان البل ن م

ى األعل ة القيم ذات طه األنش ي ف تثمار في.لالس ع التنوي ق تحقي إن ة والزراع ة األغذي ة منظم ول وتق
يراً كب دخالً ت ب يتطل الزراعة تقوده الذي الناجح النمو حاالت في األعلى المضافة القيمة ذات األنشطة

السوق إلخفاقات السائدة الطبيعة من للتخفيف التنمية من المبكرة المراحل في الحكومة جانب  .من
 

في ايتي ه ضرب ذي ال دمر الم زال الزل اب أعق ي ف ه أن ى إل ر التقري وه الرئيس2010وين ذر اعت ٬
تيراد اس ى عل رة الجزي سكان ام إرغ عبر األرز ة إنتاجي دمير ت ن ع ون كلينت ل بي بق األس األمريكي

ايتي ه ي ف ذائي الغ ن األم ويض وتق ر الفق تفاقم إلى أدى ما المدعم٬ األمريكي ه.األرز إن ر التقري ال وق
عام في االستقالل بعد قرنين من يقرب ما مدار من1804على ذاتي ال باالكتفاء تتمتع هايتي كانت ٬

الثمانينات أوائل حتى ة.األرز الدولي ل التموي مؤسسات ى إل دوفالييه كلود جان الرئيس تحول وعندما
لتقضي ة٬ الزراعي ارة التج ر تحري أجل ن م الضغط إلى األمريكية الشركات سارعت السبعينات٬ في

الغذائي األمن منظومة  .على
 

ر أكب ع راب ى إل دواجن٬ وال والسكر األرز في الذاتي االكتفاء من الفقيرة هايتي تحولت الوقت وبمرور
ة األمريكي ة لألغذي اريبي الك البحر بمنطقة مستورد وأكبر األمريكي٬ لألرز العالم في ة.مستورد وبداي

عام تستورد2010من كانت و٬80% األرز٬ من استهالكها ن ا%51م احتياجاته الي إجم ن م
مقابل في السبعينيات%19الغذائية٬  .في

 
الزراعي٬ دعم وال ذائي الغ ن األم سياسات تفكيك إلى النامية البلدان دفع تم حين في أنه التقرير ويؤكد

ذائي الغ اج واإلنت للزراعة٬ ة المقدم ات اإلعان ة المتقدم الم الع دول دعمت.رفعت ال المث بيل س ي فعل
قرن نصف علي يزيد لما الغذائي وإنتاجها مزارعيها األوروبي لالتحاد المشتركة الزراعية  .السياسة

 
ة٬ الزراع دعم ل ة مالئم سياسات اد باعتم ة النامي دان للبل السماح أيضا ينبغي أنه إلى التقرير ويخلص
أخرى لتحديات التصدي ت الوق س نف ي وف ة٬ التغذي وسوء للجوع التصدي بهدف الغنية٬ البلدان شأن

تدامين المس ير غ واالستهالك اج اإلنت عن فضال المناخ٬ وتغير والطاقة٬ المياه ونقص الفقر وال.منها
درات الق ز تعزي ى عل أيضا ن ولك فحسب٬ الغذاء إنتاجية تعزيز على للجوع التصدي يقتصر أن يجب

الكافي الغذاء على الحصول من دوما الناس يتمكن وبالتالي الحقيقية٬ الدخول ذلك في  .بما

74


