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 )جدة(»عكاظ«

مجلس عقدها التي الجلسة سعود٬ آل عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم رأس
اليوم ظهر بعد بجدة)الثالثاء(الوزراء٬ السالم قصر في ٬. 

 
سيريل الرئيس مع مباحثاته نتائج على المجلس الشريفين الحرمين خادم أطلع الجلسة٬ مستهل وفي
وآفاق الثنائية٬ للعالقات بحث من خاللها جرى وما أفريقيا٬ جنوب جمهورية رئيس فوزا راما

ودولياً إقليمياً األحداث لمستجدات واستعراض البلدين٬ بين  .التعاون
 

حول المسلمين للعلماء الدولي المؤتمر في المشاركون العلماء عنه عبر لما تقديره عن أعرب كما
بقضايا المملكة الهتمام شكر من الختامي مكة بيان في أفغانستان جمهورية في واالستقرار السالم
في والسلم األمن إلحالل الدائمة وجهودها ومواقفها للمؤتمر٬ والستضافتها مكان كل في المسلمين
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منذ الشريفين الحرمين بخدمة هللا شرفها التي السعودية العربية المملكة حرص مجدداً أفغانستان٬
من بذلته ما ذلك ومن كلمتهم وتوحيد شملهم وجمع والمسلمين لإلسالم خدمة فيه ما كل على تأسيسها
مساعدات من قدمته وما األفغاني الشعب فئات بين والخالف الفرقة لنبذ متواصلة سياسية جهود

أفغانستان أزمة بدء منذ واقتصادية  .إنسانية
 

سعيد بن سعد بن عصام الدكتور بالنيابة اإلعالم وزير الوزراء مجلس عضو الدولة وزير وأوضح
الختامي مكة ببيان رحب الوزراء مجلس أن الجلسة٬ عقب السعودية٬ األنباء لوكالة بيانه في
في البناء بدورهم ليقوموا المسلمة والنخب والمنظمات للدول دعوة من عليه اشتمل وما للمؤتمر٬

االستجابة إلى النزاع أطراف جميع ودعوة االقتتال٬ لحالة وإدانة أفغانستان٬ في والسلم األمن إحالل
عام بشكل للمسلمين ومناشدة الفتنة٬ نار وإخماد األخوة بين والصلح القتال وقف في هللا أمر إلى
وحفاظاً دينهم عن دفاعاً والتطرف العنف دعاة أمام الحازم وقوفهم لمواصلة خاصة بصفة والعلماء
األفغانية الحكومة بين الصراع إلنهاء األمثل السبيل هو الحوار وأن اإلسالمية٬ أمتهم وحدة على

طالبان  .وحركة
 

أهمية على تأكيد من أفريقيا جنوب وجمهورية المملكة بين المشترك البيان تضمنه ما المجلس وثمن
المجاالت٬ جميع في وأشمل أوسع آفاق إلى البلدين بين المتنامية العالقات لنقل المشترك العمل تعزيز
بذل وضرورة ولبنان٬ والعراق وسورية اليمن في واألوضاع الفلسطينية القضية تجاه عليه شدد وما
في التدخل وعدم الدول سيادة واحترام والتطرف٬ اإلرهاب لمكافحة المشتركة الجهود من المزيد
منطقة دول استقرار لزعزعة دولة أي بها تقوم أعمال أي تجاه بحزم والوقوف الداخلية شؤونها

خاص بشكل العربي الخليج ومنطقة عام بشكل األوسط  .الشرق
 

عقد الذي الثامنة دورته في الصيني العربي التعاون لمنتدى الوزاري االجتماع إلى المجلس وتطرق
الصيني العربي التعاون وتعزيز تعميق في المنتدى هذا بإسهام منوهًا بكين٬ الصينية العاصمة في
شراكة إقامة بينغ جين شي الرئيس فخامة بإعالن والترحيب التأييد مجدداً الجانبين٬ بين والصداقة

عربية الحزام-إستراتيجية بناء لمبادرة التنفيذي البرنامج في البدء فخامته إعالن ومثمناً صينية٬
وما والنماء٬ بالخير الجميع على يعود بما العربية والدول الصين مصالح ستربط التي والطريق
األوسط الشرق في الصناعة بدعم تختص ومبادرات برامج من المنتدى أمام فخامته كلمة تضمنته

االقتصادي  .والنهوض
 

واستنكارها المملكة إدانة عن أعرب الوزراء مجلس أن سعيد بن سعد بن عصام الدكتور وبين
أباد جالل وبمدينة باكستان٬ في انتخابيين تجمعين وسط وقعت التي االنتحارية للهجمات الشديدين
وتضامنها المملكة وقوف على التأكيد مجددًا وإصابات٬ وفيات من عنه أسفرت وما أفغانستان٬ شرق
الضحايا لذوي والمواساة العزاء وقدم والتطرف٬ اإلرهاب ضد وأفغانستان باكستان جمهوريتي مع

العاجل بالشفاء للمصابين التمنيات مع الشقيقين٬ البلدين وشعبي  .ولحكومتي
 

أمره صدور على الشريفين الحرمين لخادم والعرفان الشكر الوزراء مجلس رفع المحلي٬ الشأن وفي
سلمان بن محمد األمير الدفاع وزير الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي رفعه ما على بناًء الكريم٬
العسكرية العقوبات من األمل إعادة عملية في المشاركين العسكريين كافة عن بالعفو عبدالعزيز٬ بن

العسكرية القوات جميع منسوبو أبناؤه ويقدمه قدمه لما منه تقديرا بحقهم الصادرة والمسلكية
وتضحيات بطوالت من األمل إعادة عملية في  .المشاركون

 

2



 
على المدرجة الموضوعات على اطلع الوزراء مجلس أن سعيد بن سعد بن عصام الدكتور وأفاد

المجلس انتهى وقد دراستها٬ في الشورى مجلس اشترك موضوعات بينها ومن جلسته٬ أعمال جدول
يلي ما  :إلى
 
 :أوًال

 
رقم والتنمية االقتصادية الشؤون مجلس في المعدة التوصية على االطالع /53/39-10(بعد

إدارة20/9/1439وتاريخ)د مجلس رئيس المالية وزير تفويض الوزراء مجلس قرر هـ٬
والدخل للزكاة العامة ينيبه-الهيئة من إلى-أو السعودية العربية المملكة انضمام على بالتوقيع

وتحويل األوعية تآكل لمنع الضريبية بالمعاهدات المتعلقة اإلجراءات لتنفيذ األطراف متعددة االتفاقية
النظامية اإلجراءات الستكمال إليه التوصل يتم ما ورفع حياله٬ يلزم ما اتخاذ بعد  .األرباح

 
 :ثانياً

رقم الشورى مجلس قرار في النظر قرر21/8/1439وتاريخ)150/37(بعد هـ٬
إلى النفاذ لتيسير مراكش معاهدة إلى السعودية العربية المملكة انضمام على الموافقة الوزراء مجلس
قراءة في أخرى إعاقات ذوي أو البصر معاقي أو المكفوفين األشخاص لفائدة المنشورة المصنفات

 ).2013(المطبوعات
 

بذلك ملكي مرسوم أُعد  .وقد
 
 :ثالثاً

 
المدني للطيران العامة الهيئة إدارة مجلس رئيس النقل وزير تفويض على الوزراء مجلس أو-وافق

ينيبه في-من جورجيا وحكومة السعودية العربية المملكة حكومة بين اتفاقية مشروع على بالتوقيع
النظامية اإلجراءات الستكمال الموقعة٬ النهائية النسخة رفع ثم ومن الجوي٬ النقل خدمات  .مجال

 
 :رابعاً

 
الوطني والتراث للسياحة العامة الهيئة رئيس تفويض على الوزراء مجلس ينيبه-وافق من -أو

والتراث السياحة مجال في للتعاون تفاهم مذكرة مشروع شأن في السوداني الجانب مع بالتباحث
السياحة ووزارة السعودية العربية المملكة في الوطني والتراث للسياحة العامة الهيئة بين الثقافي
الموقعة٬ النهائية النسخة رفع ثم ومن عليه٬ والتوقيع السودان٬ جمهورية في البرية والحياة واآلثار

النظامية اإلجراءات  .الستكمال
 
 :خامساً
 

رقم والتنمية االقتصادية الشؤون مجلس في المعدة التوصية على االطالع /48/39-26(بعد
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االستشارية29/8/1439وتاريخ)د اللجنة تنظيم على الموافقة الوزراء مجلس قرر هـ٬
والتنمية االقتصادية الشؤون  .لمجلس

 
 :سادساً
 

المستأجر بين العالقة تنظيم باقتراح المتعلقة المعاملة على االطالع والجهات)المستثمر(بعد
في المعدة التوصية على االطالع وبعد األمد٬ طويلة العقاري االستثمار بعقود يتعلق ما في الحكومية

رقم والتنمية االقتصادية الشؤون هـ28/8/1439٬وتاريخ)د/47/39-22(مجلس
يلي ما الوزراء مجلس  :قرر

 
المالك-1 صفة اإليجار لخدمات اإللكترونية الشبكة في المسجلة اإليجار عقود في للمستأجر يكون

دون والتزامات٬ حقوق من العقد عليه ينص ما حدود في العقد محل العقار في التصرف في وذلك
الرسمية الجهات من رخصة على للحصول العقار مالك من وكالة على المستأجر حصول إلى حاجة
العقد عليه نص لما وفقًا المستأجر حق من التصرف ذلك أن مادام العقد٬ محل العقار في  .للتصرف

 
األوقاف-2 لعقارات اإليجار خدمات اإللكترونية الشبكة تقدمها التي الخدمات  .تشمل

 
الشبكة-3 في المسجلة األوقاف٬ استثمار لعقود موحدة صيغة بإعداد لألوقاف العامة الهيئة تقوم

االستثمارية األنشطة جميع متطلبات تحقق متنوعة خيارات تتضمن اإليجار٬ لخدمات اإللكترونية
 .الوقفية
 
 :سابعاً

 
رقم الشورى مجلس قرار في النظر وبعد والزراعة٬ والمياه البيئة وزير رفعه ما على االطالع (بعد

الشؤون2/8/1439وتاريخ)135/33 مجلس في المعدة التوصية على االطالع وبعد هـ٬
رقم والتنمية مجلس13/1/1439وتاريخ)د/3/39-20(االقتصادية قرر هـ٬

وزراء مجلس بقرار المعتمد الغذائي٬ لألمن اإلسالمية للمنظمة األساسي النظام على الموافقة الوزراء
دورته في اإلسالمي التعاون لمنظمة في)األربعين(الخارجية عقدت جمهورية)كوناكري(التي في

 .غينيا
 

بذلك ملكي مرسوم أُعد  .وقد
 
 :ثامناً

 
وزير وتفويض الكويتي٬ السعودي التنسيق مجلس إنشاء محضر على الموافقة الوزراء مجلس قرر
المحضر صيغة على بالتوقيع الكويتي السعودي التنسيق مجلس في السعودي الجانب رئيس الخارجية

إليه  .المشار
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 :تاسعاً
 

رقم والتنمية االقتصادية الشؤون مجلس في المعدة التوصية على االطالع /53/39-20(بعد
الملك20/9/1439وتاريخ)د لمدينة الختامي الحساب اعتماد الوزراء مجلس قرر هـ٬

سابق مالي عام عن والمتجددة الذرية للطاقة  .عبدهللا
 
 :عاشراً
 

الشؤون مجلس في المعدة التوصية على االطالع وبعد المالية٬ وزير رفعه ما على االطالع بعد
رقم والتنمية مجلس24/8/1439وتاريخ)د/46/39-16(االقتصادية قرر هـ٬

وزير وتفويض المملكة٬ في له فرع بفتح للتجارة العراقي للمصرف الترخيص على الموافقة الوزراء
المملكة في للمصرف أخرى فروع بفتح الحق طلب أي في بالبت  .المالية

 
عشر  :حادي
 

إدارة لدعم الوطني البرنامج إدارة مجلس رئيس والتخطيط االقتصاد وزير رفعه ما على االطالع بعد
مجلس في المعدة التوصية على االطالع وبعد العامة٬ الجهات في والصيانة والتشغيل المشروعات

رقم والتنمية االقتصادية قرر14/9/1439وتاريخ)د/51/39-1(الشؤون هـ٬
البند تعديل الوزراء رقم)ثالثاً(مجلس الوزراء مجلس قرار /16/11وتاريخ)485(من

اآلتي1436 بالنص ليصبح االقتصاد«:هـ٬ وزير برئاسة إدارة مجلس البرنامج على يشرف
من كل وعضوية والتنمية:والتخطيط العمل ووزير المالية٬ ووزير واالستثمار٬ التجارة وزير

البرنامج إدارة مجلس رئيس من بقرار يعينون الخبرة ذوي من وثالثة  .»االجتماعية٬
 
عشر  :ثاني
 

النحو على وذلك عشرة٬ والرابعة عشرة الخامسة بالمرتبتين ترقيات على الوزراء مجلس وافق
 :التالي

 
وظيفة-1 إلى الحنيطة حمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن إداري(ترقية الخامسة)مستشار بالمرتبة

الدفاع بوزارة  .عشرة
 

وظيفة-2 إلى القويفلي إبراهيم بن عبدالكريم بن عبدالرحمن إداري(ترقية بالمرتبة)مستشار
الدفاع بوزارة عشرة  .الخامسة

 
وظيفة-3 إلى السعوي عودة بن محمد بن عبدالعزيز إداري(ترقية الخامسة)مستشار بالمرتبة

الدفاع بوزارة  .عشرة
 

وظيفة-4 إلى المليحي شامان بن عبدهللا بن رياض بترول(ترقية عشرة)مستشار الرابعة بالمرتبة
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المعدنية والثروة والصناعة الطاقة  .بوزارة
 

وظيفة-5 إلى السميري محمد بن صالح بن أحمد إداري(ترقية عشرة)مستشار الرابعة بالمرتبة
الوزراء بمجلس الخبراء  .بهيئة

 
بينها من أعماله٬ جدول على المدرجة العامة الموضوعات من عدد على الوزراء مجلس واطلع
جاء بما علماً المجلس أحاط وقد سابق٬ مالي عام عن المدني للطيران العامة للهيئة السنوي التقرير

رآه بما حيالها ووجه .فيها
 

 

6



 

الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للنفايات:صبياعنوان مكب الظبية وادي

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

عكاظالمصدر الكاتب18953العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

البيئي تدهوره مسؤولية البلدية حّملوا  األهالي

للنفايات:صبيا مكب الظبية  وادي
 

 

 

 

معافا  moafa111@)ضمد(عبدالعزيز

في ئي٬ البي اإلصحاح مستوى دني ت ي ف صبيا٬ ة بلدي ى عل ة بالالئم الظبية قرية أهالي من عدد أنحى
دارك ت رعة بس البين مط اء٬ البن ات ومخلف ات للنفاي ا مكب بح أص أن د بع د٬ الوحي هم ومتنفس م٬ واديه
نزه٬ للت ع موق من وادي ال تحول أن د بع ا٬ فيه المتسببين ومحاسبة منه٬ الملوثات جميع وإزالة الوضع

فيه المخلفات حرق نتيجة منه المنبعثة واألدخنة واألوبئة٬ والحشرات الكريهة للروائح مصدر  .إلى
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ة٬ الظبي وادي ي ف اقم تتف تي ال المشكلة لمعالجة صبيا بلدية تدخل ضرورة على حزيمي إبراهيم وشدد
العمل أنظمة مخالفي بعض عن فضال فيه٬ البناء ومخلفات النفايات من والمقاولين األهالي تخلص إثر
الموقع في والغازات األدخنة ينشر ما النحاس٬ عن بحثا والكيابل األسالك يحرقون الذين  .واإلقامة٬

 
ن بس كلة للمش د ح ع بوض ا مطالب كان٬ الس ى عل ر وأث ة٬ الظبي ة قري اح اجت ذي ال وث التل ن م كا وش

الحي من الملوثات جميع وإزالة المخالفين٬ جميع على رادعة  .عقوبات
 

متنفس ن م تحول ع الموق أن ا مبين ة٬ الظبي وادي اح اجت ذي ال وث التل ن م استياءه عقيلي ماجد وأبدى
ي الت المشكلة مسؤولية صبيا بلدية محمال واألمراض٬ والحشرات الكريهة للروائح مصدر إلى لألهالي

الحلول لها توجد أن دون آخر٬ بعد يوما  .تتفاقم
 

ل وتزي وادي ال ى عل ة دوري ة نظاف حمالت تنظم أن صبيا ببلدية األجدى من أنه شاجري حسن ورأى
ار األمط اه لمي رف كمص ه طبيعت ى إل ود ليع اء٬ البن ات ومخلف اب واألخش جار واألش ات النفاي ه من

للوادي الطبيعية البيئة على وحفاظاً والمقيمين المواطنين سالمة على وحرصاً  .والسيول
 

ا الفت ة٬ الظبي وادي مجري اح اجت ذي ال وث التل معالجة في صبيا بلدية دور عن معافا المعتز وتساءل
األمطار هطول موسم قرب مع خصوصا الوادي٬ نظافة على البلدية تحرص أن المفترض من أنه إلى
م به ق وتلح وادي ال ول ح ن م ى عل ح تطف ا وربم اري المج ك تل داد انس ن م ا وخوف يول الس ان وجري

 .األضرار
 

وادي ال مجرى ي ف النفايات إلقاء من تحذر إرشادية٬ لوحات بإنشاء صبيا بلدية زنقوطي معاذ وطالب
تدفق ق تعي د ق تي وال ا حوله هم ن لم المزارع ات مخلف أو اني المب ات مخلف سواء ة٬ األودي ومجاري

فورا إزالتها يجب والمدن المحافظات وجه تشوه بيئية مشكلة البناء مخلفات أن إلى ملمحا  .المياه٬
 

على الوقوف ضرورة على مشددا الظبية٬ وادي في نفايات وجود بعدم جازان أمانة رد من واستغرب
الوادي في البيئية التجاوزات فورا له سيتضح أنه مؤكدا الطبيعة٬ على  .الموقع

 
لـ ر ذك ي العالق د محم جازان٬ ة منطق ة أمان باسم المتحدث اظ«وكان ة»عك بلدي ي ف ة النظاف م قس أن

اتضح ه أن ى إل يرا مش ات٬ نفاي أو اض أنق ات مخلف وجود عدم له وتبين الظبية وادي على وقف صبيا
ألحد ود تع أرض داخل ة الظبي ة قري زام ح ى عل المصدر ة مجهول اٍن مب اض أنق ات مخلف ود وج لهم

الخاصة نفقته على فورا إلزالتها استدعاؤه وسيتم  .المواطنين
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عام:البيئةعنوان خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات إيقاف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

عام:البيئة خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات  إيقاف

 
 

 

 واس-الرياض
ى عل ل اإلب ي مرب البطشان د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل ة والزراع اه والمي البيئة وزارة وكيل حث

اريخ بت وزراء ال س مجل رار لق اذاً إنف ل اإلب ترقيم ل وزارة ال خطة ضمن إبلهم لترقيم /1/6المبادرة
 .هـ1439

 
مع اون التع ة وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي مشروع ن ع مؤخرًا ت أقيم عمل ة ورش خالل ان البطش ن وبي
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ه إبل رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات ع جمي ستوقف وزارة ال أن ذلك؛ في الخاص القطاع
األسواق ي ف ع البي اف إيق على عالوة بالترقيم٬ يتقيد لم إذا العامة الخدمات إيقاف وإمكانية عام٬ خالل

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات  .والمشاركة
 

ات الملكي ل بنق الخاصة التشريعات ن م دداً ع أيضاً يتضمن المشروع أن إلى البطشان الدكتور وأشار
ع م ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت في إسقاطها أو البيع حال

ا منه ة العالق ذات ات الجه ة٬:جميع والقروي ة البلدي الشؤون ووزارة الطرق٬ ن وأم ة٬ الداخلي وزارة
م بالترقي وض للمف القانونية بالمسؤولية الخاصة التشريعات تطبيق على الوزارة النقل٬وستعمل ووزارة
ة األنظم الفي بمخ خاصة تشريعات ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل إصابات حدوث عند وذلك

اإللكترونية بالشرائح  .والتالعب
 

ل مث ة المملك ي ف اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي ل إب
بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من

 
هي ًا إلكتروني ل اإلب رقيم ت ة عملي ن م االستراتيجية األهداف أن ان البطش دكتور ال ح حصر:وأوض

ا وتوزيعه اللتها وس ها وأجناس ا وأنواعه ل اإلب داد أع ن ع ة دقيق ة رؤي ير لتوف ة بالمملك ل اإلب داد وتع
السيطرة خالل من ل اإلب صحة تحسين بها٬وكذلك خاص سجل وإنشاء اإلبل ملكية الجغرافي٬وإثبات
ة العام الصحة على المحافظة إلى إضافة عنها٬ المبكر والكشف األوبئة وانتشار األمراض تفشي على
ان اإلنس ن بي ة المتناقل راض األم د ورص ة الغذائي المة بالس ة المتعلق وادث الح ى عل يطرة الس بر ع

وان تركة(والحي المش اً)األمراض أيض داف األه ن وم ة:٬ اإلنتاجي اءة الكف ع ورف ي الوراث ين التحس
لألمراض ة وبائي خريطة وعمل ات٬ للحيوان ة والمراقب ة المتابع بر ع الحيوانية الثروة أنواع وتحسين
لألمراض المبكر اإلنذار نظم تفعيل إلى إضافة والحيوان٬ اإلنسان بين المشتركة واألمراض الحيوانية

السائبة اإلبل على والسيطرة المتكامل٬ التحصين برنامج وتطبيق الحدود٬  .عابرة
 

ترقيم أتمت الوزارة أن إلى ارب200يشار يق ا م و وه ل٬ اإلب من رأس في%15ألف ل اإلب من
لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عامعنوان خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات إيقاف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الرياضالمصدر الكاتب18286العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

عام خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات  إيقاف

 

المبارك-الرياض  سعيد

ى عل ل اإلب ي مرب البطشان د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل حث
م رق الوزراء مجلس لقرار إنفاذاً اإلبل لترقيم الوزارة خطة ضمن إبلهم لترقيم خ296المبادرة وتاري

 .هـ1/6/1439

مع اون التع ة وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي مشروع ن ع مؤخرًا ت أقيم عمل ة ورش خالل ان البطش ن وبي
ه إبل رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات ع جمي ستوقف وزارة ال أن ذلك؛ في الخاص القطاع
األسواق ي ف ع البي اف إيق على عالوة بالترقيم٬ يتقيد لم إذا العامة الخدمات إيقاف وإمكانية عام٬ خالل

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات  .والمشاركة
 

ات الملكي ل بنق الخاصة التشريعات ن م دداً ع أيضاً يتضمن المشروع أن إلى البطشان الدكتور وأشار
ع م ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت في إسقاطها أو البيع حال

ا منه ة العالق ذات ات الجه ة٬:جميع والقروي ة البلدي الشؤون ووزارة الطرق٬ ن وأم ة٬ الداخلي وزارة
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ل النق وض.ووزارة للمف ة القانوني ؤولية بالمس ة الخاص ريعات التش ق تطبي ى عل وزارة ال تعمل وس
ي بمخالف خاصة تشريعات ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل إصابات حدوث د عن وذلك بالترقيم

اإللكترونية بالشرائح والتالعب  .األنظمة
 

ل مث ة المملك ي ف اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي ل إب
بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من

 

هي ًا إلكتروني ل اإلب رقيم ت ة عملي ن م االستراتيجية األهداف أن ان البطش دكتور ال ح حصر:وأوض
ا وتوزيعه اللتها وس ها وأجناس ا وأنواعه ل اإلب داد أع ن ع ة دقيق ة رؤي ير لتوف ة بالمملك ل اإلب داد وتع
الل خ ن م ل اإلب حة ص ين تحس ذلك وك ا٬ به اص خ جل س اء وإنش ل اإلب ة ملكي ات وإثب ي٬ الجغراف
ى عل المحافظة ى إل إضافة ا٬ عنه المبكر ف والكش ة األوبئ ار وانتش األمراض ي تفش ى عل السيطرة
ن بي ة المتناقل األمراض ورصد ة الغذائي بالسالمة المتعلقة الحوادث على السيطرة عبر العامة الصحة

والحيوان المشتركة(اإلنسان  ).األمراض
 

أيضاً األهداف ر:ومن عب ة الحيواني ثروة ال واع أن ين وتحس ة اإلنتاجي اءة الكف ورفع الوراثي التحسين
ن بي المشتركة راض واألم ة الحيواني لألمراض ة وبائي خريطة ل وعم ات٬ للحيوان ة والمراقب ة المتابع
ج برنام ق وتطبي الحدود٬ ابرة ع لألمراض ر المبك ذار اإلن نظم ل تفعي ى إل إضافة والحيوان٬ اإلنسان

السائبة اإلبل على والسيطرة المتكامل٬  .التحصين
 

رقيم ت أتمت وزارة ال أن إلى ارب200يشار يق ا م و وه ل٬ اإلب ن م رأس ف في?15أل ل اإلب من
لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عام:البيئةعنوان خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات إيقاف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الجفر الكاتب0العددصحيفة

الصفحة الجفراسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

عام:البيئة خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات  إيقاف

 

نيوز  متابعات-الجفر

ى عل ل اإلب ي مرب البطشان د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل ة والزراع اه والمي البيئة وزارة وكيل حث
م رق الوزراء مجلس لقرار إنفاذاً اإلبل لترقيم الوزارة خطة ضمن إبلهم لترقيم خ296المبادرة وتاري

 .هـ1/6/1439

 
مع اون التع ة وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي مشروع ن ع مؤخرًا ت أقيم عمل ة ورش خالل ان البطش ن وبي
ه إبل رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات ع جمي ستوقف وزارة ال أن ذلك؛ في الخاص القطاع
األسواق ي ف ع البي اف إيق على عالوة بالترقيم٬ يتقيد لم إذا العامة الخدمات إيقاف وإمكانية عام٬ خالل

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات  .والمشاركة

 
ات الملكي ل بنق الخاصة التشريعات ن م دداً ع أيضاً يتضمن المشروع أن إلى البطشان الدكتور وأشار
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ع م ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت في إسقاطها أو البيع حال
ا منه ة العالق ذات ات الجه ة٬:جميع والقروي ة البلدي الشؤون ووزارة الطرق٬ ن وأم ة٬ الداخلي وزارة

ل النق وض.ووزارة للمف ة القانوني ؤولية بالمس ة الخاص ريعات التش ق تطبي ى عل وزارة ال تعمل وس
ي بمخالف خاصة تشريعات ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل إصابات حدوث د عن وذلك بالترقيم

اإللكترونية بالشرائح والتالعب  .األنظمة
 

ل مث ة المملك ي ف اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي ل إب
بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من

 
هي ًا إلكتروني ل اإلب رقيم ت ة عملي ن م االستراتيجية األهداف أن ان البطش دكتور ال ح حصر:وأوض

ا وتوزيعه اللتها وس ها وأجناس ا وأنواعه ل اإلب داد أع ن ع ة دقيق ة رؤي ير لتوف ة بالمملك ل اإلب داد وتع
ي ا.الجغراف به اص خ جل س اء وإنش ل اإلب ة ملكي ات الل.وإثب خ ن م ل اإلب حة ص ين تحس ذلك وك

ا عنه ر المبك والكشف ة األوبئ وانتشار األمراض ي تفش ى عل يطرة على.الس المحافظة ى إل إضافة
ن بي ة المتناقل األمراض ورصد ة الغذائي بالسالمة المتعلقة الحوادث على السيطرة عبر العامة الصحة

وان والحي ان تركة(اإلنس المش راض اً).األم أيض داف األه ن اءة:وم الكف ع ورف ي الوراث ين التحس
ات للحيوان ة والمراقب ة المتابع بر ع ة الحيواني ثروة ال واع أن وتحسين ة.اإلنتاجية وبائي خريطة وعمل

والحيوان اإلنسان بين المشتركة واألمراض الحيوانية المبكر.لألمراض اإلنذار نظم تفعيل إلى إضافة
السائبة اإلبل على والسيطرة المتكامل٬ التحصين برنامج وتطبيق الحدود٬ عابرة  .لألمراض

 
ترقيم أتمت الوزارة أن إلى ارب200يشار يق ا م و وه ل٬ اإلب من رأس في%15ألف ل اإلب من

لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عامعنوان خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات إيقاف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الوطن عين الكاتب0العددصحيفة

الصفحة الوطناسم عين صحيفة الصفحةموقع 0رقم

عام خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات  إيقاف

 

الوطن السبيعي-عين  الرياض-عبدالعزيز

ى عل ل اإلب ي مرب البطشان حمد الدكتور ٬ الحيوانية للثروة والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل أشار
م رق وزرا ال س مجل رار لق اذاً إنف ل اإلب لترقيم الوزارة خطة ضمن وذلك ٬ إبلهم لترقيم 296المبادرة

 .هـ1/6/1439وتاريخ
 

مع اون التع ة وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي مشروع عن مؤخراً أقيمت عمل ورشة خالل البطشان بين وقد
ذلك في الخاص  .القطاع

 
اف إيق ة وإمكاني عام خالل إبله يرقم لم إذا ٬ اإلبل لمربي البيطرية الخدمات جميع ستوقف الوزارة أن
ات بالمهرجان والمشاركة األسواق ي ف ع البي اف إيق ى عل عالوة ٬ بالترقيم يتقيد لم إذا العامة الخدمات

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول  .ومنع
 

ل بنق ة الخاص ريعات التش ن م ددًا ع ًا أيض من يتض روع المش أن ى إل ان البطش دكتور ال ار أش د وق
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ق التطبي ط رب ى إل افة باإلض ٬ دان والفق وق والنف ذبح ال االت ح ي ف قاطها إس أو ع البي ال ح ات الملكي
ا منه ة العالق ذات الجهات ع جمي مع ي ة“اإللكترون الداخلي “وزارة الطرق” ن “أم الشؤون” وزارة

ة والقروي ة “البلدي ل” النق ؤولية”ووزارة بالمس ة الخاص ريعات التش ق تطبي ى عل وزارة ال تعمل وس
تشريعات وتطبيق ٬ الترقيم نتيجة المربين لدى إصابات حدوث عند وذلك بالترقيم للمفوض ٬ القانونية

اإللكترونية بالشرائح والتالعب األنظمة بمخالفي  .خاصة
 

ل واإلب الرعي ل إب ٬ ل مث المملكة في اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج بأن بالتأكيد البطشان وقام
ا به ول المعم ة الدولي ة لألنظم اً وفق توردة المس ل اإلب ذلك وك ٬ اون التع س مجل دول ن م ة الداخل

 .بالمملكة
 

ي ه اً إلكتروني ل اإلب رقيم ت ة عملي ن م تراتيجية االس داف األه أن ان البطش دكتور ال ح ر:وض حص
ا وتوزيعه اللتها وس ها وأجناس ا وأنواعه ل اإلب داد أع ن ع ة دقيق ة رؤي ير لتوف ة بالمملك ل اإلب داد وتع

 .الجغرافي
 

ى عل السيطرة خالل من ل اإلب صحة تحسين ذلك وك ٬ ا به خاص سجل وإنشاء اإلبل ملكية وإثبات
عنها المبكر والكشف األوبئة وانتشار األمراض  .تفشي

ة الغذائي المة بالس ة المتعلق وادث الح ى عل يطرة الس بر ع ة العام حة الص ى عل ة المحافظ ى إل افة إض
والحيوان اإلنسان بين المتناقلة األمراض المشتركة(ورصد .األمراض ( 

 

ر عب ة الحيواني ثروة ال واع أن ين وتحس ة اإلنتاجي الكفاءة ورفع الوراثي التحسين ٬ أيضاً األهداف ومن
ن بي المشتركة واألمراض ة الحيواني لألمراض ة وبائي خريطة وعمل ٬ ات للحيوان والمراقبة المتابعة

والحيوان  .اإلنسان
 

٬ ل المتكام التحصين امج برن ق وتطبي الحدود٬ ابرة ع لألمراض المبكر اإلنذار نظم تفعيل إلى إضافة
السائبة اإلبل على  .والسيطرة

 

ترقيم الوزارة أتمت ارب200وقد يق ا م و وه ٬ ل اإلب من رأس ة%15ألف المملك ي ف ل اإلب من
لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات  بحسب
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عام:البيئةعنوان خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات إيقاف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المستهلكالمصدر الكاتب0العددااللكترونيةصحيفة

الصفحة المستهلكاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

عام:البيئة خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات  إيقاف

 

 

الرياض من الغضيان  نايف

ى عل ل اإلب ي مرب البطشان د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل ة والزراع اه والمي البيئة وزارة وكيل حث
م رق الوزراء مجلس لقرار إنفاذاً اإلبل لترقيم الوزارة خطة ضمن إبلهم لترقيم خ296المبادرة وتاري

 .هـ1/6/1439
 

مع اون التع ة وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي مشروع ن ع مؤخرًا ت أقيم عمل ة ورش خالل ان البطش ن وبي
ه إبل رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات ع جمي ستوقف وزارة ال أن ذلك؛ في الخاص القطاع
األسواق ي ف ع البي اف إيق على عالوة بالترقيم٬ يتقيد لم إذا العامة الخدمات إيقاف وإمكانية عام٬ خالل

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات  .والمشاركة
 

ات الملكي ل بنق الخاصة التشريعات ن م دداً ع أيضاً يتضمن المشروع أن إلى البطشان الدكتور وأشار
ع م ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت في إسقاطها أو البيع حال
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ا منه ة العالق ذات ات الجه ة٬:جميع والقروي ة البلدي الشؤون ووزارة الطرق٬ ن وأم ة٬ الداخلي وزارة
ل النق وض.ووزارة للمف ة القانوني ؤولية بالمس ة الخاص ريعات التش ق تطبي ى عل وزارة ال تعمل وس

ي بمخالف خاصة تشريعات ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل إصابات حدوث د عن وذلك بالترقيم
اإللكترونية بالشرائح والتالعب  .األنظمة

 
ل مث ة المملك ي ف اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي ل إب

بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من
 

هي ًا إلكتروني ل اإلب رقيم ت ة عملي ن م االستراتيجية األهداف أن ان البطش دكتور ال ح حصر:وأوض
ا وتوزيعه اللتها وس ها وأجناس ا وأنواعه ل اإلب داد أع ن ع ة دقيق ة رؤي ير لتوف ة بالمملك ل اإلب داد وتع

ي ا.الجغراف به اص خ جل س اء وإنش ل اإلب ة ملكي ات الل.وإثب خ ن م ل اإلب حة ص ين تحس ذلك وك
ا عنه ر المبك والكشف ة األوبئ وانتشار األمراض ي تفش ى عل يطرة على.الس المحافظة ى إل إضافة

ن بي ة المتناقل األمراض ورصد ة الغذائي بالسالمة المتعلقة الحوادث على السيطرة عبر العامة الصحة
وان والحي ان تركة(اإلنس المش راض اً).األم أيض داف األه ن اءة:وم الكف ع ورف ي الوراث ين التحس

ات للحيوان ة والمراقب ة المتابع بر ع ة الحيواني ثروة ال واع أن وتحسين ة.اإلنتاجية وبائي خريطة وعمل
والحيوان اإلنسان بين المشتركة واألمراض الحيوانية المبكر.لألمراض اإلنذار نظم تفعيل إلى إضافة

السائبة اإلبل على والسيطرة المتكامل٬ التحصين برنامج وتطبيق الحدود٬ عابرة  .لألمراض
 

ترقيم أتمت الوزارة أن إلى رأس200يشار ف اربأل يق ا م و وه ل٬ اإلب ن في%15م ل اإلب من
لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عام:البيئةعنوان خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات إيقاف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر بث الكاتب1610العددصحيفة

الصفحة بثاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

عام:البيئة خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات  إيقاف

 

 

 :متابعات-الرياض-بث

ى عل ل اإلب ي مرب البطشان د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل ة والزراع اه والمي البيئة وزارة وكيل حث
م رق الوزراء مجلس لقرار إنفاذاً اإلبل لترقيم الوزارة خطة ضمن إبلهم لترقيم خ296المبادرة وتاري

 .هـ1/6/1439
 

مع اون التع ة وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي مشروع ن ع مؤخرًا ت أقيم عمل ة ورش خالل ان البطش ن وبي
ه إبل رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات ع جمي ستوقف وزارة ال أن ذلك؛ في الخاص القطاع
األسواق ي ف ع البي اف إيق على عالوة بالترقيم٬ يتقيد لم إذا العامة الخدمات إيقاف وإمكانية عام٬ خالل

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات  .والمشاركة
 

ات الملكي ل بنق الخاصة التشريعات ن م دداً ع أيضاً يتضمن المشروع أن إلى البطشان الدكتور وأشار
ع م ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت في إسقاطها أو البيع حال

ا منه ة العالق ذات ات الجه ة٬:جميع والقروي ة البلدي الشؤون ووزارة الطرق٬ ن وأم ة٬ الداخلي وزارة
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ل النق وض.ووزارة للمف ة القانوني ؤولية بالمس ة الخاص ريعات التش ق تطبي ى عل وزارة ال تعمل وس
ي بمخالف خاصة تشريعات ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل إصابات حدوث د عن وذلك بالترقيم

اإللكترونية بالشرائح والتالعب  .األنظمة
 

ل مث ة المملك ي ف اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي ل إب
بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من

 
هي ًا إلكتروني ل اإلب رقيم ت ة عملي ن م االستراتيجية األهداف أن ان البطش دكتور ال ح حصر:وأوض

ا وتوزيعه اللتها وس ها وأجناس ا وأنواعه ل اإلب داد أع ن ع ة دقيق ة رؤي ير لتوف ة بالمملك ل اإلب داد وتع
الل خ ن م ل اإلب حة ص ين تحس ذلك وك ا٬ به اص خ جل س اء وإنش ل اإلب ة ملكي ات وإثب ي٬ الجغراف
ى عل المحافظة ى إل إضافة ا٬ عنه المبكر ف والكش ة األوبئ ار وانتش األمراض ي تفش ى عل السيطرة
ن بي ة المتناقل األمراض ورصد ة الغذائي بالسالمة المتعلقة الحوادث على السيطرة عبر العامة الصحة

والحيوان المشتركة(اإلنسان  ).األمراض
 

أيضاً األهداف ر:ومن عب ة الحيواني ثروة ال واع أن ين وتحس ة اإلنتاجي اءة الكف ورفع الوراثي التحسين
ن بي المشتركة راض واألم ة الحيواني لألمراض ة وبائي خريطة ل وعم ات٬ للحيوان ة والمراقب ة المتابع
ج برنام ق وتطبي الحدود٬ ابرة ع لألمراض ر المبك ذار اإلن نظم ل تفعي ى إل إضافة والحيوان٬ اإلنسان

السائبة اإلبل على والسيطرة المتكامل٬  .التحصين
 

ترقيم أتمت الوزارة أن إلى ارب200يشار يق ا م و وه ل٬ اإلب من رأس في%15ألف ل اإلب من
لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عام:البيئةعنوان خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات إيقاف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الدواسر وداي الكاتب0العددصحيفة

الصفحة الدواسراسم وادي صحيفة الصفحةموقع 0رقم

عام:البيئة خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات  إيقاف

 

 واس

 الرياض

ى عل ل اإلب ي مرب البطشان د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل ة والزراع اه والمي البيئة وزارة وكيل حث
اريخ بت وزراء ال س مجل رار لق اذاً إنف ل اإلب ترقيم ل وزارة ال خطة ضمن إبلهم لترقيم /1/6المبادرة

 .هـ1439
 

مع اون التع ة وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي مشروع ن ع مؤخرًا ت أقيم عمل ة ورش خالل ان البطش ن وبي
ه إبل رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات ع جمي ستوقف وزارة ال أن ذلك؛ في الخاص القطاع
األسواق ي ف ع البي اف إيق على عالوة بالترقيم٬ يتقيد لم إذا العامة الخدمات إيقاف وإمكانية عام٬ خالل

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات  .والمشاركة
 

ات الملكي ل بنق الخاصة التشريعات ن م دداً ع أيضاً يتضمن المشروع أن إلى البطشان الدكتور وأشار
ع م ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت في إسقاطها أو البيع حال

ا منه ة العالق ذات ات الجه ة٬:جميع والقروي ة البلدي الشؤون ووزارة الطرق٬ ن وأم ة٬ الداخلي وزارة
م بالترقي وض للمف القانونية بالمسؤولية الخاصة التشريعات تطبيق على الوزارة النقل٬وستعمل ووزارة
ة األنظم الفي بمخ خاصة تشريعات ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل إصابات حدوث عند وذلك

اإللكترونية بالشرائح  .والتالعب
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ل مث ة المملك ي ف اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي ل إب
بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من

 

هي ًا إلكتروني ل اإلب رقيم ت ة عملي ن م االستراتيجية األهداف أن ان البطش دكتور ال ح حصر:وأوض
ا وتوزيعه اللتها وس ها وأجناس ا وأنواعه ل اإلب داد أع ن ع ة دقيق ة رؤي ير لتوف ة بالمملك ل اإلب داد وتع
السيطرة خالل من ل اإلب صحة تحسين بها٬وكذلك خاص سجل وإنشاء اإلبل ملكية الجغرافي٬وإثبات
ة العام الصحة على المحافظة إلى إضافة عنها٬ المبكر والكشف األوبئة وانتشار األمراض تفشي على
ان اإلنس ن بي ة المتناقل راض األم د ورص ة الغذائي المة بالس ة المتعلق وادث الح ى عل يطرة الس بر ع

وان تركة(والحي المش اً)األمراض أيض داف األه ن وم ة:٬ اإلنتاجي اءة الكف ع ورف ي الوراث ين التحس
لألمراض ة وبائي خريطة وعمل ات٬ للحيوان ة والمراقب ة المتابع بر ع الحيوانية الثروة أنواع وتحسين
لألمراض المبكر اإلنذار نظم تفعيل إلى إضافة والحيوان٬ اإلنسان بين المشتركة واألمراض الحيوانية

السائبة اإلبل على والسيطرة المتكامل٬ التحصين برنامج وتطبيق الحدود٬  .عابرة
 

ترقيم أتمت الوزارة أن إلى ارب200يشار يق ا م و وه ل٬ اإلب من رأس في%15ألف ل اإلب من
لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عام:البيئةعنوان خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات إيقاف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر اآلن مكة الكاتب0العددصحيفة

الصفحة االناسم مكة صحيفة الصفحةموقع 0رقم

عام:البيئة خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات  إيقاف

 

 

التحرير اآلنفريق نجران  :صحيفة
ى عل ل اإلب ي مرب البطشان د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل ة والزراع اه والمي البيئة وزارة وكيل حث

م رق الوزراء مجلس لقرار إنفاذاً اإلبل لترقيم الوزارة خطة ضمن إبلهم لترقيم خ296المبادرة وتاري
 .هـ1/6/1439

 
مع اون التع ة وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي مشروع ن ع مؤخرًا ت أقيم عمل ة ورش خالل ان البطش ن وبي
ه إبل رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات ع جمي ستوقف وزارة ال أن ذلك؛ في الخاص القطاع
األسواق ي ف ع البي اف إيق على عالوة بالترقيم٬ يتقيد لم إذا العامة الخدمات إيقاف وإمكانية عام٬ خالل

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات  .والمشاركة
 

ات الملكي ل بنق الخاصة التشريعات ن م دداً ع أيضاً يتضمن المشروع أن إلى البطشان الدكتور وأشار
ع م ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت في إسقاطها أو البيع حال

ا منه ة العالق ذات ات الجه ة٬:جميع والقروي ة البلدي الشؤون ووزارة الطرق٬ ن وأم ة٬ الداخلي وزارة
ل النق وض.ووزارة للمف ة القانوني ؤولية بالمس ة الخاص ريعات التش ق تطبي ى عل وزارة ال تعمل وس
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ي بمخالف خاصة تشريعات ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل إصابات حدوث د عن وذلك بالترقيم
اإللكترونية بالشرائح والتالعب  .األنظمة

 
ل مث ة المملك ي ف اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي ل إب

بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من
 

هي ًا إلكتروني ل اإلب رقيم ت ة عملي ن م االستراتيجية األهداف أن ان البطش دكتور ال ح حصر:وأوض
ا وتوزيعه اللتها وس ها وأجناس ا وأنواعه ل اإلب داد أع ن ع ة دقيق ة رؤي ير لتوف ة بالمملك ل اإلب داد وتع

ي ا.الجغراف به اص خ جل س اء وإنش ل اإلب ة ملكي ات الل.وإثب خ ن م ل اإلب حة ص ين تحس ذلك وك
ا عنه ر المبك والكشف ة األوبئ وانتشار األمراض ي تفش ى عل يطرة على.الس المحافظة ى إل إضافة

ن بي ة المتناقل األمراض ورصد ة الغذائي بالسالمة المتعلقة الحوادث على السيطرة عبر العامة الصحة
وان والحي ان تركة(اإلنس المش راض اً).األم أيض داف األه ن اءة:وم الكف ع ورف ي الوراث ين التحس

ات للحيوان ة والمراقب ة المتابع بر ع ة الحيواني ثروة ال واع أن وتحسين ة.اإلنتاجية وبائي خريطة وعمل
والحيوان اإلنسان بين المشتركة واألمراض الحيوانية المبكر.لألمراض اإلنذار نظم تفعيل إلى إضافة

السائبة اإلبل على والسيطرة المتكامل٬ التحصين برنامج وتطبيق الحدود٬ عابرة  .لألمراض
 

ترقيم أتمت الوزارة أن إلى ارب200يشار يق ا م و وه ل٬ اإلب من رأس في%15ألف ل اإلب من
لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ترقيمعنوان رأس200بعد ترقيمها..ألف عدم حالة في اإلبل مُربِّي خدمات توقف البيئة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

نيوزالمصدر االحساء الكاتب0العددصحيفة

الصفحة نيوزاسم االحساء صحيفة الصفحةموقع 0رقم

ترقيم رأس200بعد حالة..ألف في اإلبل مُربِّي خدمات توقف البيئة
ترقيمها  عدم

 
 

نيوز-واس  األحساء

ي مرب ام قي ة أهمي البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة وكيل أكد
م رق وزراء ال مجلس لقرار إنفاًذا اإلبل لترقيم الوزارة خطة ضمن إبلهم ترقيم اريخ296اإلبل 1وت

 .هـ6/1439/
 

ع م اون التع ة وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي روع مش عن ًرا مؤخ أقيمت ل عم ورشة الل خ ان البطش ال وق
ه إبل رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات ع جمي ستوقف وزارة ال إن ذلك٬ في الخاص القطاع
األسواق ي ف ع البي اف إيق على عالوة بالترقيم٬ يتقيد لم إذا العامة الخدمات إيقاف وإمكانية عام٬ خالل

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات  .والمشاركة
 

ل مث ة المملك ي ف اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي ل إب
بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من

 

هي ا إلكترونّيً ل اإلب رقيم ت ة عملي ن م االستراتيجية األهداف أن ان البطش دكتور ال ح حصر:وأوض
ا وتوزيعه اللتها وس ها وأجناس ا وأنواعه ل اإلب داد أع ن ع ة دقيق ة رؤي ير لتوف ة بالمملك ل اإلب داد وتع
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ا به اص خ جل س اء وإنش ل اإلب ة ملكي ات وإثب ي٬ الل.الجغراف خ ن م ل اإلب حة ص ين تحس ذلك وك
عنها المبكر والكشف األوبئة وانتشار األمراض تفشي على  .السيطرة

ة المتعلق وادث الح ى عل يطرة الس بر ع ة العام حة الص ى عل ة المحافظ ى إل افة إض ان٬ البطش ابع وت
والحيوان اإلنسان بين المتناقلة األمراض ورصد الغذائية المشتركة(بالسالمة  ).األمراض

 

أيًضا داف األه ن بي ن م أن ة الحيواني ثروة لل ة والزراع والمياه البيئة وزارة وكيل ين:وأوضح التحس
ات٬ للحيوان ة والمراقب ة المتابع بر ع ة الحيواني ثروة ال واع أن ين وتحس ة اإلنتاجي الكفاءة ورفع الوراثي

وان والحي اإلنسان ن بي المشتركة واألمراض ة الحيواني لألمراض وبائية خريطة ى.وعمل إل إضافة
والسيطرة ل٬ المتكام التحصين امج برن ق وتطبي الحدود٬ ابرة ع لألمراض ر المبك ذار اإلن نظم تفعيل

السائبة اإلبل  .على
 

ات الملكي ل بنق الخاصة التشريعات ن م دًدا ع أيًضا يتضمن المشروع أن إلى البطشان الدكتور وأشار
ع م ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت في إسقاطها أو البيع حال

ا منه ة العالق ذات ات الجه ة٬:جميع والقروي ة البلدي الشؤون ووزارة الطرق٬ ن وأم ة٬ الداخلي وزارة
ل النق وض.ووزارة للمف ة القانوني ؤولية بالمس ة الخاص ريعات التش ق تطبي ى عل وزارة ال تعمل وس

ي بمخالف خاصة تشريعات ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل إصابات حدوث عند وذلك بالترقيم٬
اإللكترونية بالشرائح والتالعب  .األنظمة

 

ترقيم أتمت الوزارة أن إلى ارب200يشار يق ا م و وه ل٬ اإلب من رأس في%15ألف ل اإلب من
لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة٬
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عام:البيئةعنوان خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات إيقاف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المدينةالمصدر الكاتب20174العددجريدة

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

عام:البيئة خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات  إيقاف

 
 
 

 الرياض-واس

 

ى عل ل اإلب ي مرب البطشان حمد الدكتور الحيوانية للثروة والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل حث
اريخ بت وزراء ال س مجل رار لق إنفاذاً اإلبل لترقيم الوزارة خطة ضمن إبلهم لترقيم 1/6المبادرة

 .هـ1439/
 

مع اون التع ة وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي مشروع ن ع مؤخرًا ت أقيم عمل ة ورش خالل ان البطش ن وبي
ه إبل رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات ع جمي ستوقف وزارة ال أن ذلك؛ في الخاص القطاع
األسواق ي ف ع البي اف إيق على عالوة بالترقيم٬ يتقيد لم إذا العامة الخدمات إيقاف وإمكانية عام٬ خالل

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات  .والمشاركة
 

ات الملكي ل بنق الخاصة التشريعات ن م دداً ع أيضاً يتضمن المشروع أن إلى البطشان الدكتور وأشار
ع م ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت في إسقاطها أو البيع حال

ا منه ة العالق ذات ات الجه ة٬:جميع والقروي ة البلدي الشؤون ووزارة الطرق٬ ن وأم ة٬ الداخلي وزارة
م بالترقي وض للمف القانونية بالمسؤولية الخاصة التشريعات تطبيق على الوزارة النقل٬وستعمل ووزارة
ة األنظم الفي بمخ خاصة تشريعات ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل إصابات حدوث عند وذلك

اإللكترونية بالشرائح  .والتالعب
 

ل مث ة المملك ي ف اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي ل إب
بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من
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هي ًا إلكتروني ل اإلب رقيم ت ة عملي ن م االستراتيجية األهداف أن ان البطش دكتور ال ح حصر:وأوض
ا وتوزيعه اللتها وس ها وأجناس ا وأنواعه ل اإلب داد أع ن ع ة دقيق ة رؤي ير لتوف ة بالمملك ل اإلب داد وتع
السيطرة خالل من ل اإلب صحة تحسين بها٬وكذلك خاص سجل وإنشاء اإلبل ملكية الجغرافي٬وإثبات
ة العام الصحة على المحافظة إلى إضافة عنها٬ المبكر والكشف األوبئة وانتشار األمراض تفشي على
ان اإلنس ن بي ة المتناقل راض األم د ورص ة الغذائي المة بالس ة المتعلق وادث الح ى عل يطرة الس بر ع

وان تركة(والحي المش اً)األمراض أيض داف األه ن وم ة:٬ اإلنتاجي اءة الكف ع ورف ي الوراث ين التحس
لألمراض ة وبائي خريطة وعمل ات٬ للحيوان ة والمراقب ة المتابع بر ع الحيوانية الثروة أنواع وتحسين
لألمراض المبكر اإلنذار نظم تفعيل إلى إضافة والحيوان٬ اإلنسان بين المشتركة واألمراض الحيوانية

السائبة اإلبل على والسيطرة المتكامل٬ التحصين برنامج وتطبيق الحدود٬  .عابرة
 

ترقيم أتمت الوزارة أن إلى ارب200يشار يق ا م و وه ل٬ اإلب من رأس في%15ألف ل اإلب من
لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عام:البيئةعنوان خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات إيقاف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الجزيرةالمصدر الكاتب16729العددجريدة

الصفحة الجزيرةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

عام:البيئة خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات  إيقاف
 
 

 
 

 واس–العاصمة

 

ى عل ل اإلب ي مرب البطشان د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل حث
اريخ بت وزراء ال س مجل رار لق اذاً إنف ل اإلب ترقيم ل وزارة ال خطة ضمن إبلهم لترقيم /1/6المبادرة

ة.هـ1439 وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي روع مش ن ع مؤخراً ت أقيم ل عم ة ورش الل خ ان البطش ن وبي
م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات جميع ستوقف الوزارة أن ذلك؛ في الخاص القطاع مع التعاون
ي ف ع البي اف إيق على عالوة بالترقيم٬ يتقيد لم إذا العامة الخدمات إيقاف وإمكانية عام٬ خالل إبله يرقم

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات والمشاركة  .األسواق
 

ات الملكي ل بنق الخاصة التشريعات ن م دداً ع أيضاً يتضمن المشروع أن إلى البطشان الدكتور وأشار
ع م ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت في إسقاطها أو البيع حال

ا منه ة العالق ذات ات الجه ة٬:جميع والقروي ة البلدي الشؤون ووزارة الطرق٬ ن وأم ة٬ الداخلي وزارة
وض للمف ة القانوني ؤولية بالمس ة الخاص ريعات التش ق تطبي ى عل وزارة ال تعمل وس ل٬ النق ووزارة
ي بمخالف خاصة تشريعات ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل إصابات حدوث د عن وذلك بالترقيم

اإللكترونية بالشرائح والتالعب  .األنظمة
 

ل مث ة المملك ي ف اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي ل إب
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بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من

هي ًا إلكتروني ل اإلب رقيم ت ة عملي ن م االستراتيجية األهداف أن ان البطش دكتور ال ح حصر:وأوض
ا وتوزيعه اللتها وس ها وأجناس ا وأنواعه ل اإلب داد أع ن ع ة دقيق ة رؤي ير لتوف ة بالمملك ل اإلب داد وتع
السيطرة خالل من اإلبل صحة تحسين بها٬وكذلك خاص سجل وإنشاء اإلبل ملكية وإثبات الجغرافي٬
ة العام الصحة على المحافظة إلى إضافة عنها٬ المبكر والكشف األوبئة وانتشار األمراض تفشي على
ان اإلنس ن بي ة المتناقل راض األم د ورص ة الغذائي المة بالس ة المتعلق وادث الح ى عل يطرة الس بر ع

وان تركة(والحي المش اً)األمراض أيض داف األه ن وم ة:٬ اإلنتاجي اءة الكف ع ورف ي الوراث ين التحس
لألمراض ة وبائي خريطة وعمل ات٬ للحيوان ة والمراقب ة المتابع بر ع الحيوانية الثروة أنواع وتحسين
لألمراض المبكر اإلنذار نظم تفعيل إلى إضافة والحيوان٬ اإلنسان بين المشتركة واألمراض الحيوانية

السائبة اإلبل على والسيطرة المتكامل٬ التحصين برنامج وتطبيق الحدود٬  .عابرة
 

ترقيم أتمت الوزارة أن إلى ارب200يشار يق ا م و وه ل٬ اإلب من رأس في%15ألف ل اإلب من
لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عام:البيئةعنوان خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات إيقاف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر صدى الكاتب0العددصحيفة

الصفحة صدىاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

عام:البيئة خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات  إيقاف

 

 
 

العجل  ):صدى(سعيد

ى عل ل اإلب ي مرب البطشان د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل ة والزراع اه والمي البيئة وزارة وكيل حث
م رق الوزراء مجلس لقرار إنفاذاً اإلبل لترقيم الوزارة خطة ضمن إبلهم لترقيم خ296المبادرة وتاري

 .هـ1/6/1439
 

مع اون التع ة وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي مشروع ن ع مؤخرًا ت أقيم عمل ة ورش خالل ان البطش ن وبي
ه إبل رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات ع جمي ستوقف وزارة ال أن ذلك؛ في الخاص القطاع
األسواق ي ف ع البي اف إيق على عالوة بالترقيم٬ يتقيد لم إذا العامة الخدمات إيقاف وإمكانية عام٬ خالل

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات  .والمشاركة
 

ات الملكي ل بنق الخاصة التشريعات ن م دداً ع أيضاً يتضمن المشروع أن إلى البطشان الدكتور وأشار
ع م ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت في إسقاطها أو البيع حال

ا منه ة العالق ذات ات الجه ة٬:جميع والقروي ة البلدي الشؤون ووزارة الطرق٬ ن وأم ة٬ الداخلي وزارة
ل النق وض.ووزارة للمف ة القانوني ؤولية بالمس ة الخاص ريعات التش ق تطبي ى عل وزارة ال تعمل وس
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ي بمخالف خاصة تشريعات ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل إصابات حدوث د عن وذلك بالترقيم
اإللكترونية بالشرائح والتالعب  .األنظمة

 

ل مث ة المملك ي ف اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي ل إب
بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من

 

هي ًا إلكتروني ل اإلب رقيم ت ة عملي ن م االستراتيجية األهداف أن ان البطش دكتور ال ح حصر:وأوض
ا وتوزيعه اللتها وس ها وأجناس ا وأنواعه ل اإلب داد أع ن ع ة دقيق ة رؤي ير لتوف ة بالمملك ل اإلب داد وتع

ي ا.الجغراف به اص خ جل س اء وإنش ل اإلب ة ملكي ات الل.وإثب خ ن م ل اإلب حة ص ين تحس ذلك وك
ا عنه ر المبك والكشف ة األوبئ وانتشار األمراض ي تفش ى عل يطرة على.الس المحافظة ى إل إضافة

ن بي ة المتناقل األمراض ورصد ة الغذائي بالسالمة المتعلقة الحوادث على السيطرة عبر العامة الصحة
وان والحي ان تركة(اإلنس المش راض اً).األم أيض داف األه ن اءة:وم الكف ع ورف ي الوراث ين التحس

ات للحيوان ة والمراقب ة المتابع بر ع ة الحيواني ثروة ال واع أن وتحسين ة.اإلنتاجية وبائي خريطة وعمل
والحيوان اإلنسان بين المشتركة واألمراض الحيوانية المبكر.لألمراض اإلنذار نظم تفعيل إلى إضافة

السائبة اإلبل على والسيطرة المتكامل٬ التحصين برنامج وتطبيق الحدود٬ عابرة  .لألمراض
 

رقيم ت أتمت الوزارة أن إلى ارب200يشار يق ا م و وه ل٬ اإلب ن م رأس ف في%15أل ل اإلب من
لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عام:البيئةعنوان خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات إيقاف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر برق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة برقاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

عام:البيئة خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات  إيقاف
 

 

الشمراني  جيالني

 الرياض

ى عل ل اإلب ي مرب البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل حث
م رق الوزراء مجلس لقرار إنفاذاً اإلبل لترقيم الوزارة خطة ضمن إبلهم لترقيم خ296المبادرة وتاري

 .هـ1/6/1439
 

مع اون التع ة وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي مشروع ن ع مؤخرًا ت أقيم عمل ة ورش خالل ان البطش ن وبي
ه إبل رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات ع جمي ستوقف وزارة ال أن ذلك؛ في الخاص القطاع
األسواق ي ف ع البي اف إيق على عالوة بالترقيم٬ يتقيد لم إذا العامة الخدمات إيقاف وإمكانية عام٬ خالل

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات  .والمشاركة
 

ات الملكي ل بنق الخاصة التشريعات ن م دداً ع أيضاً يتضمن المشروع أن إلى البطشان الدكتور وأشار
ع م ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت في إسقاطها أو البيع حال

ا منه ة العالق ذات ات الجه ة٬:جميع والقروي ة البلدي الشؤون ووزارة الطرق٬ ن وأم ة٬ الداخلي وزارة
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وض للمف ة القانوني ؤولية بالمس ة الخاص ريعات التش ق تطبي ى عل وزارة ال تعمل وس ل٬ النق ووزارة
ي بمخالف خاصة تشريعات ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل إصابات حدوث د عن وذلك بالترقيم

اإللكترونية بالشرائح والتالعب  .األنظمة
 

ل مث ة المملك ي ف اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي ل إب
بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من

 

هي ًا إلكتروني ل اإلب رقيم ت ة عملي ن م االستراتيجية األهداف أن ان البطش دكتور ال ح حصر:وأوض
ا وتوزيعه اللتها وس ها وأجناس ا وأنواعه ل اإلب داد أع ن ع ة دقيق ة رؤي ير لتوف ة بالمملك ل اإلب داد وتع
الل خ ن م ل اإلب حة ص ين تحس ذلك وك ا٬ به اص خ جل س اء وإنش ل اإلب ة ملكي ات وإثب ي٬ الجغراف
ى عل المحافظة ى إل إضافة ا٬ عنه المبكر ف والكش ة األوبئ ار وانتش األمراض ي تفش ى عل السيطرة
ن بي ة المتناقل األمراض ورصد ة الغذائي بالسالمة المتعلقة الحوادث على السيطرة عبر العامة الصحة

والحيوان المشتركة(اإلنسان  ).األمراض
 

أيضاً األهداف ر:ومن عب ة الحيواني ثروة ال واع أن ين وتحس ة اإلنتاجي اءة الكف ورفع الوراثي التحسين
ن بي المشتركة راض واألم ة الحيواني لألمراض ة وبائي خريطة ل وعم ات٬ للحيوان ة والمراقب ة المتابع
ج برنام ق وتطبي الحدود٬ ابرة ع لألمراض ر المبك ذار اإلن نظم ل تفعي ى إل إضافة والحيوان٬ اإلنسان

السائبة اإلبل على والسيطرة المتكامل٬  .التحصين
 

رقيم ت أتمت الوزارة أن إلى ارب200يشار يق ا م و وه ل٬ اإلب ن م رأس ف في%15أل ل اإلب من
لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عام:»البيئة«عنوان خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مُربي خدمات إيقاف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر تواصل الكاتب0العددصحيفة

الصفحة تواصلاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

عام:»البيئة« خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مُربي خدمات  إيقاف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :واس–تواصل
ى عل ل اإلب ي مرب البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل حث

اريخ بت وزراء ال س مجل رار لق اذاً إنف ل اإلب ترقيم ل وزارة ال خطة ضمن إبلهم لترقيم /1/6المبادرة
 .هـ1439

 

مع اون التع ة وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي مشروع ن ع مؤخرًا ت أقيم عمل ة ورش خالل ان البطش ن وبيَّ
ه إبل رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات ع جمي ستوقف وزارة ال أن ذلك؛ في الخاص القطاع
األسواق ي ف ع البي اف إيق على عالوة بالترقيم٬ يتقيد لم إذا العامة الخدمات إيقاف وإمكانية عام٬ خالل

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات  .والمشاركة
 

ات الملكي ل بنق الخاصة التشريعات من عدداً أيضاً يتضمن المشروع أن إلى البطشان٬ الدكتور وأشار
ع م ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت في إسقاطها أو البيع حال

ا منه ة العالق ذات ات الجه ة٬:جميع والقروي ة البلدي الشؤون ووزارة الطرق٬ ن وأم ة٬ الداخلي وزارة
م بالترقي وض للمف القانونية بالمسؤولية الخاصة التشريعات تطبيق على الوزارة النقل٬وستعمل ووزارة
ة األنظم الفي بمخ خاصة تشريعات ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل إصابات حدوث عند وذلك

اإللكترونية بالشرائح  .والتالعب
 

مثل المملكة في اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان٬ ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي ل إب
بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من

 

هي اً إلكتروني ل اإلب رقيم ت ة عملي من تراتيجية االس داف األه أن ان٬ البطش دكتور ال حصر:وأوضح
ا وتوزيعه اللتها وس ها وأجناس ا وأنواعه ل اإلب داد أع ن ع ة دقيق ة رؤي ير لتوف ة بالمملك ل اإلب داد وتع
السيطرة خالل من ل اإلب صحة تحسين بها٬وكذلك خاص سجل وإنشاء اإلبل ملكية الجغرافي٬وإثبات
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ة العام الصحة على المحافظة إلى إضافة عنها٬ المبكر والكشف األوبئة وانتشار األمراض تفشي على
ان اإلنس ن بي ة المتناقل راض األم د ورص ة الغذائي المة بالس ة المتعلق وادث الح ى عل يطرة الس بر ع

وان تركة(والحي المش اً)األمراض أيض داف األه ن وم ة:٬ اإلنتاجي اءة الكف ع ورف ي الوراث ين التحس
لألمراض ة وبائي خريطة وعمل ات٬ للحيوان ة والمراقب ة المتابع بر ع الحيوانية الثروة أنواع وتحسين
لألمراض المبكر اإلنذار نظم تفعيل إلى إضافة والحيوان٬ اإلنسان بين المشتركة واألمراض الحيوانية

السائبة اإلبل على والسيطرة المتكامل٬ التحصين برنامج وتطبيق الحدود٬  .عابرة
 

ترقيم أتمت الوزارة أن إلى ارب200يشار يق ا م و وه ل٬ اإلب من رأس في%15ألف ل اإلب من
لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عام:تحذر"البيئة"عنوان خالل الترقيم عدم حال في اإلبل مربي خدمات إيقاف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16469العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

عام:تحذر"البيئة" خالل الترقيم عدم حال في اإلبل مربي خدمات  إيقاف

رقمت المملكة%15الوزارة إبل  ...من

 
 

 الرياض-واس

 

عام خالل إبله يرقم لم إذا اإلبل لمربي البيطرية الخدمات جميع ستوقف  الوزارة

 
 

ى عل ل اإلب ي مرب البطشان د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل ة والزراع اه والمي البيئة وزارة وكيل حث
اريخ بت وزراء ال س مجل رار لق اذاً إنف ل اإلب ترقيم ل وزارة ال خطة ضمن إبلهم لترقيم /1/6المبادرة

 .هـ1439
 

مع اون التع ة وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي مشروع ن ع مؤخرًا ت أقيم عمل ة ورش خالل ان البطش ن وبي
ه إبل رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات ع جمي ستوقف وزارة ال أن ذلك؛ في الخاص القطاع
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األسواق ي ف ع البي اف إيق على عالوة بالترقيم٬ يتقيد لم إذا العامة الخدمات إيقاف وإمكانية عام٬ خالل
المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات  .والمشاركة

 
ات الملكي ل بنق الخاصة التشريعات ن م دداً ع أيضاً يتضمن المشروع أن إلى البطشان الدكتور وأشار
ع م ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت في إسقاطها أو البيع حال

ا منه ة العالق ذات ات الجه ة٬:جميع والقروي ة البلدي الشؤون ووزارة الطرق٬ ن وأم ة٬ الداخلي وزارة
م بالترقي وض للمف القانونية بالمسؤولية الخاصة التشريعات تطبيق على الوزارة النقل٬وستعمل ووزارة
ة األنظم الفي بمخ خاصة تشريعات ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل إصابات حدوث عند وذلك

اإللكترونية بالشرائح  .والتالعب
 

ل مث ة المملك ي ف اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي ل إب
بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من

 
ترقيم أتمت الوزارة أن إلى ارب200يشار يق ا م و وه ل٬ اإلب من رأس في%15ألف ل اإلب من

لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عام:البيئةعنوان خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات إيقاف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر أنحاء الكاتب0العددصحيفة

الصفحة انحاءاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

عام:البيئة خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات  إيقاف

 

 -:متابعات–أنحاء

ى عل ل اإلب ي مرب البطشان د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل ة والزراع اه والمي البيئة وزارة وكيل حث
م رق الوزراء مجلس لقرار إنفاذاً اإلبل لترقيم الوزارة خطة ضمن إبلهم لترقيم خ296المبادرة وتاري

 .هـ1/6/1439
 

مع اون التع ة وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي مشروع ن ع مؤخرًا ت أقيم عمل ة ورش خالل ان البطش ن وبي
ه إبل رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات ع جمي ستوقف وزارة ال أن ذلك؛ في الخاص القطاع
األسواق ي ف ع البي اف إيق على عالوة بالترقيم٬ يتقيد لم إذا العامة الخدمات إيقاف وإمكانية عام٬ خالل

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات  .والمشاركة
 

ات الملكي ل بنق الخاصة التشريعات ن م دداً ع أيضاً يتضمن المشروع أن إلى البطشان الدكتور وأشار
ع م ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت في إسقاطها أو البيع حال

ا منه ة العالق ذات ات الجه ة٬:جميع والقروي ة البلدي الشؤون ووزارة الطرق٬ ن وأم ة٬ الداخلي وزارة
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ل النق وض.ووزارة للمف ة القانوني ؤولية بالمس ة الخاص ريعات التش ق تطبي ى عل وزارة ال تعمل وس
ي بمخالف خاصة تشريعات ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل إصابات حدوث د عن وذلك بالترقيم

اإللكترونية بالشرائح والتالعب  .األنظمة
 

ل مث ة المملك ي ف اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي ل إب
بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من

 

هي ًا إلكتروني ل اإلب رقيم ت ة عملي ن م االستراتيجية األهداف أن ان البطش دكتور ال ح حصر:وأوض
ا وتوزيعه اللتها وس ها وأجناس ا وأنواعه ل اإلب داد أع ن ع ة دقيق ة رؤي ير لتوف ة بالمملك ل اإلب داد وتع

ي ا.الجغراف به اص خ جل س اء وإنش ل اإلب ة ملكي ات الل.وإثب خ ن م ل اإلب حة ص ين تحس ذلك وك
ا عنه ر المبك والكشف ة األوبئ وانتشار األمراض ي تفش ى عل يطرة على.الس المحافظة ى إل إضافة

ن بي ة المتناقل األمراض ورصد ة الغذائي بالسالمة المتعلقة الحوادث على السيطرة عبر العامة الصحة
وان والحي ان تركة(اإلنس المش راض اً).األم أيض داف األه ن اءة:وم الكف ع ورف ي الوراث ين التحس

ات للحيوان ة والمراقب ة المتابع بر ع ة الحيواني ثروة ال واع أن وتحسين ة.اإلنتاجية وبائي خريطة وعمل
والحيوان اإلنسان بين المشتركة واألمراض الحيوانية المبكر.لألمراض اإلنذار نظم تفعيل إلى إضافة

السائبة اإلبل على والسيطرة المتكامل٬ التحصين برنامج وتطبيق الحدود٬ عابرة  .لألمراض
 

رقيم ت أتمت الوزارة أن إلى ارب200يشار يق ا م و وه ل٬ اإلب ن م رأس ف في%15أل ل اإلب من
لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحالة:البيئةعنوان هذه في اإلبل مربي خدمات وقف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الوئام الكاتب2592العددصحيفة

الصفحة الوئاماسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

عام  خالل

الحالة:البيئة هذه في اإلبل مربي خدمات  وقف

 

السبيعي  :الوئام-عايض
ى عل ل اإلب ي مرب البطشان د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل ة والزراع اه والمي البيئة وزارة وكيل حث

م رق الوزراء مجلس لقرار إنفاذاً اإلبل لترقيم الوزارة خطة ضمن إبلهم لترقيم خ296المبادرة وتاري
 .هـ1/6/1439

 
مع اون التع ة وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي مشروع ن ع مؤخرًا ت أقيم عمل ة ورش خالل ان البطش ن وبي
ه إبل رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات ع جمي ستوقف وزارة ال أن ذلك؛ في الخاص القطاع
األسواق ي ف ع البي اف إيق على عالوة بالترقيم٬ يتقيد لم إذا العامة الخدمات إيقاف وإمكانية عام٬ خالل

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات  .والمشاركة
 

ات الملكي ل بنق الخاصة التشريعات ن م دداً ع أيضاً يتضمن المشروع أن إلى البطشان الدكتور وأشار
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ع م ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت في إسقاطها أو البيع حال
ا منه ة العالق ذات ات الجه ة٬:جميع والقروي ة البلدي الشؤون ووزارة الطرق٬ ن وأم ة٬ الداخلي وزارة

ل النق وض.ووزارة للمف ة القانوني ؤولية بالمس ة الخاص ريعات التش ق تطبي ى عل وزارة ال تعمل وس
ي بمخالف خاصة تشريعات ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل إصابات حدوث د عن وذلك بالترقيم

اإللكترونية بالشرائح والتالعب  .األنظمة
 

ل مث ة المملك ي ف اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي ل إب
بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من

 
هي ًا إلكتروني ل اإلب رقيم ت ة عملي ن م االستراتيجية األهداف أن ان البطش دكتور ال ح حصر:وأوض

ا وتوزيعه اللتها وس ها وأجناس ا وأنواعه ل اإلب داد أع ن ع ة دقيق ة رؤي ير لتوف ة بالمملك ل اإلب داد وتع
ي ا.الجغراف به اص خ جل س اء وإنش ل اإلب ة ملكي ات الل.وإثب خ ن م ل اإلب حة ص ين تحس ذلك وك

ا عنه ر المبك والكشف ة األوبئ وانتشار األمراض ي تفش ى عل يطرة على.الس المحافظة ى إل إضافة
ن بي ة المتناقل األمراض ورصد ة الغذائي بالسالمة المتعلقة الحوادث على السيطرة عبر العامة الصحة

وان والحي ان تركة(اإلنس المش راض اً).األم أيض داف األه ن اءة:وم الكف ع ورف ي الوراث ين التحس
ات للحيوان ة والمراقب ة المتابع بر ع ة الحيواني ثروة ال واع أن وتحسين ة.اإلنتاجية وبائي خريطة وعمل

والحيوان اإلنسان بين المشتركة واألمراض الحيوانية المبكر.لألمراض اإلنذار نظم تفعيل إلى إضافة
السائبة اإلبل على والسيطرة المتكامل٬ التحصين برنامج وتطبيق الحدود٬ عابرة  .لألمراض

 
رقيم ت أتمت الوزارة أن إلى ارب200يشار يق ا م و وه ل٬ اإلب ن م رأس ف في%15أل ل اإلب من

لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر خدماتهم:»البيئة«عنوان إيقاف قبل لترقيمها سنة اإلبل مربي أمام

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

عكاظالمصدر الكاتب18953العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

خدماتهم:»البيئة« إيقاف قبل لترقيمها سنة اإلبل مربي  أمام

 

 

القرني  abs912@)الرياض(عبدهللا

ى عل ل اإلب ي مرب البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل حث
م رق الوزراء مجلس لقرار إنفاذاً اإلبل لترقيم الوزارة خطة ضمن إبلهم لترقيم خ296المبادرة وتاري

1439/6/1. 
 

القطاع مع التعاون وكيفية اإلبل ترقيم آلية مشروع عن أخيراً أقيمت عمل ورشة خالل البطشان وبين
خالل ه إبل رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات ع جمي ستوقف وزارة ال أن ك؛ ذل ي ف الخاص
واق األس ي ف ع البي اف إيق ى عل الوة ع الترقيم٬ ب د يتقي م ل إذا ة العام دمات الخ اف إيق ة وإمكاني ام٬ ع

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات  .والمشاركة
 

ات الملكي ل بنق الخاصة التشريعات ن م دداً ع أيضاً يتضمن المشروع أن إلى البطشان الدكتور وأشار
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مع ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل إضافة دان٬ والفق وق والنف ذبح ال حاالت ي ف قاطها إس أو البيع حال
ا منه ة العالق ذات ات الجه ة٬:جميع والقروي ة البلدي الشؤون ووزارة الطرق٬ ن وأم ة٬ الداخلي وزارة

النقل  .ووزارة
 

د عن ك وذل الترقيم ب وض للمف ة القانوني بالمسؤولية الخاصة التشريعات ق تطبي ى عل وزارة ال وستعمل
والتالعب ة األنظم الفي بمخ خاصة تشريعات ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل إصابات حدوث

اإللكترونية  .بالشرائح
 

مثل المملكة في اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي٬ ل إب
بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من

 
هي ًا إلكتروني ل اإلب رقيم ت ة عملي ن م اإلستراتيجية األهداف أن ان البطش دكتور ال ح حصر:وأوض

ا وتوزيعه اللتها وس ها وأجناس ا وأنواعه ل اإلب داد أع ن ع ة دقيق ة رؤي ير لتوف ة بالمملك ل اإلب داد وتع
الل خ ن م ل اإلب حة ص ين تحس ذلك وك ا٬ به اص خ جل س اء وإنش ل اإلب ة ملكي ات وإثب ي٬ الجغراف
ى عل المحافظة ى إل إضافة ا٬ عنه ر المبك والكشف ة٬ األوبئ ار وانتش األمراض تفشي ى عل السيطرة
ن بي ة المتناقل األمراض ورصد الغذائية٬ بالسالمة المتعلقة الحوادث على السيطرة عبر العامة الصحة

والحيوان المشتركة(اإلنسان  ).األمراض
 

أيضاً األهداف ر:ومن عب ة الحيواني الثروة أنواع وتحسين اإلنتاجية٬ الكفاءة ورفع الوراثي٬ التحسين
ن بي المشتركة راض واألم ة الحيواني لألمراض ة وبائي خريطة ل وعم ات٬ للحيوان ة والمراقب ة المتابع
ج برنام ق وتطبي الحدود٬ ابرة ع لألمراض ر المبك ذار اإلن نظم ل تفعي ى إل إضافة والحيوان٬ اإلنسان

السائبة اإلبل على والسيطرة المتكامل٬  .التحصين
 

ترقيم أتمت الوزارة أن إلى ارب200يشار يق ا م و وه ل٬ اإلب من رأس في%15ألف ل اإلب من
العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ترقيمها:البيئةعنوان عدم حالة في اإلبل مُربِّي خدمات وقف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر عاجل الكاتب2576العددصحيفة

الصفحة عاجلاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

التعاون"إبل"يشمل  مجلس

ترقيمها:البيئة عدم حالة في اإلبل مُربِّي خدمات  وقف

 

 الرياض

التحرير  فريق

ي مرب ام قي ة أهمي البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة وكيل أكد
رقم الوزراء مجلس لقرار إنفاًذا اإلبل لترقيم الوزارة خطة ضمن إبلهم ترقيم /1وتاريخ296اإلبل

 .هـ6/1439
 

ع م اون التع ة وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي روع مش عن ًرا مؤخ أقيمت ل عم ورشة الل خ ان البطش ال وق
ه إبل رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات ع جمي ستوقف وزارة ال إن ذلك٬ في الخاص القطاع
األسواق ي ف ع البي اف إيق على عالوة بالترقيم٬ يتقيد لم إذا العامة الخدمات إيقاف وإمكانية عام٬ خالل

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات  .والمشاركة
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ل مث ة المملك ي ف اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي ل إب
بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من

 

هي ا إلكترونّيً ل اإلب رقيم ت ة عملي ن م االستراتيجية األهداف أن ان البطش دكتور ال ح حصر:وأوض
ا وتوزيعه اللتها وس ها وأجناس ا وأنواعه ل اإلب داد أع ن ع ة دقيق ة رؤي ير لتوف ة بالمملك ل اإلب داد وتع

ا به اص خ جل س اء وإنش ل اإلب ة ملكي ات وإثب ي٬ الل.الجغراف خ ن م ل اإلب حة ص ين تحس ذلك وك
عنها المبكر والكشف األوبئة وانتشار األمراض تفشي على  .السيطرة

 
ة المتعلق وادث الح ى عل يطرة الس بر ع ة العام حة الص ى عل ة المحافظ ى إل افة إض ان٬ البطش ابع وت

والحيوان اإلنسان بين المتناقلة األمراض ورصد الغذائية المشتركة(بالسالمة  ).األمراض
 

أيًضا داف األه ن بي ن م أن ة الحيواني ثروة لل ة والزراع والمياه البيئة وزارة وكيل ين:وأوضح التحس
ات٬ للحيوان ة والمراقب ة المتابع بر ع ة الحيواني ثروة ال واع أن ين وتحس ة اإلنتاجي الكفاءة ورفع الوراثي

وان والحي اإلنسان ن بي المشتركة واألمراض ة الحيواني لألمراض وبائية خريطة ى.وعمل إل إضافة
والسيطرة ل٬ المتكام التحصين امج برن ق وتطبي الحدود٬ ابرة ع لألمراض ر المبك ذار اإلن نظم تفعيل

السائبة اإلبل  .على
 

ات الملكي ل بنق الخاصة التشريعات ن م دًدا ع أيًضا يتضمن المشروع أن إلى البطشان الدكتور وأشار
ع م ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت في إسقاطها أو البيع حال

ا منه ة العالق ذات ات الجه ة٬:جميع والقروي ة البلدي الشؤون ووزارة الطرق٬ ن وأم ة٬ الداخلي وزارة
ل النق وض.ووزارة للمف ة القانوني ؤولية بالمس ة الخاص ريعات التش ق تطبي ى عل وزارة ال تعمل وس

ي بمخالف خاصة تشريعات ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل إصابات حدوث عند وذلك بالترقيم٬
اإللكترونية بالشرائح والتالعب  .األنظمة

 

رقيم ت أتمت وزارة ال أن ى إل ارب200يشار يق ا م و وه ل٬ اإلب ن م رأس ف في%15أل ل اإلب من
لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة٬
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عام":البيئة"عنوان خالل ترقيمها عدم حال في اإلبل مربي خدمات إيقاف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

عام":البيئة" خالل ترقيمها عدم حال في اإلبل مربي خدمات  إيقاف

اإلنتاجية الكفاءة ورفع الوراثي التحسين إلى تهدف الوزارة  خطة

 

السعودية األنباء  الرياض-)واس(وكالة

ى عل ل اإلب ي مرب البطشان د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل ة والزراع اه والمي البيئة وزارة وكيل حث
اريخ بت وزراء ال س مجل رار لق اذاً إنف ل اإلب ترقيم ل وزارة ال خطة ضمن إبلهم بترقيم /1/6المبادرة

 .هـ1439
 

مع"البطشان"وقال اون التع ة وكيفي ل اإلب رقيم ت ة آلي مشروع عن مؤخرًا أقيمت عمل ورشة خالل
ذلك في الخاص خالل:القطاع ه إبل يرقم لم إذا اإلبل لمربي البيطرية الخدمات جميع ستوقف الوزارة

واق األس ي ف ع البي اف إيق ى عل الوة ع الترقيم٬ ب د يتقي م ل إذا ة العام دمات الخ اف إيق ة وإمكاني ام٬ ع
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المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات  .والمشاركة
 

قاطها:وأضاف إس أو ع البي ال ح ات الملكي بنقل الخاصة التشريعات من عدداً أيضاً يتضمن المشروع
ة المعني ات الجه ع جمي مع ي اإللكترون ق التطبي ربط إلى باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت في

النقل"ومنها ووزارة والقروية٬ البلدية الشؤون ووزارة الطرق٬ وأمن الداخلية٬  ".وزارة
 

ك:وأردف وذل بالترقيم للمفوض القانونية بالمسؤولية الخاصة التشريعات تطبيق على الوزارة ستعمل
والتالعب األنظمة بمخالفي خاصة تشريعات وتطبيق الترقيم٬ نتيجة المربين لدى إصابات حدوث عند

اإللكترونية  .بالشرائح
 

ة":البطشان"وقال الداخل ل واإلب الرعي ل إب ل مث ة المملك ي ف اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج
بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من

 

ة:وأضاف بالمملك ل اإلب داد وتع حصر هي اً إلكتروني ل اإلب رقيم ت ة عملي من تراتيجية االس األهداف
ة ملكي ات وإثب ي٬ الجغراف ا وتوزيعه وساللتها وأجناسها ا وأنواعه ل اإلب داد أع عن دقيقة رؤية لتوفير
األمراض تفشي ى عل السيطرة خالل من ل اإلب صحة تحسين وكذلك بها٬ خاص سجل وإنشاء اإلبل
ى عل السيطرة بر ع ة العام الصحة ى عل المحافظة إلى إضافة عنها٬ المبكر والكشف األوبئة وانتشار

وان والحي ان اإلنس ن بي ة المتناقل راض األم د ورص ة الغذائي المة بالس ة المتعلق وادث راض"الح األم
 ".المشتركة

 

ثروة:وأردف ال واع أن ين وتحس ة اإلنتاجي اءة الكف ع ورف ي الوراث ين التحس ذلك ك داف األه مل تش
واألمراض ة الحيواني لألمراض ة وبائي خريطة وعمل ات٬ للحيوان ة والمراقب ة المتابع بر ع الحيوانية
دود٬ الح عابرة راض لألم المبكر ذار اإلن نظم ل تفعي ى إل افة إض وان٬ والحي ان اإلنس ن بي المشتركة

السائبة اإلبل على والسيطرة المتكامل٬ التحصين برنامج  .وتطبيق
 

ترقيم أتمت الوزارة أن إلى ارب200يشار يق ا م و وه ل٬ اإلب من رأس في%15ألف ل اإلب من
لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عامعنوان خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات إيقاف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الحياةالمصدر الكاتب20193العددجريدة

الصفحة الحياةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

عام خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات  إيقاف

 

 

 »الحياة«-الرياض

عام خالل ترقيمها يتم لم إذا اإلبل مربي خدمات إيقاف عزمها والزراعة والمياه البيئة وزارة  .أعلنت
 

م إبله ترقيم ل ادرة المب ى عل ل اإلب ي مرب البطشان٬ د حم الدكتور الحيوانية للثروة الوزارة وكيل وحث
بتاريخ الوزراء مجلس لقرار إنفاذاً اإلبل لترقيم الوزارة خطة  .هـ1/6/1439ضمن

 
الخاص القطاع ع م التعاون وكيفية اإلبل ترقيم آلية مشروع عن أخيراً أقيمت عمل ورشة خالل وبين
ام٬ ع الل خ ه إبل رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري دمات الخ ع جمي توقف س وزارة ال أن ك؛ ذل ي ف
والمشاركة األسواق ي ف ع البي اف إيق على عالوة بالترقيم٬ يتقيد لم إذا العامة الخدمات إيقاف وإمكانية

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع  .بالمهرجانات
 

أو ع البي ال ح ات الملكي ل بنق ة الخاص ريعات التش ن م دداً ع اً أيض من يتض المشروع أن ى إل ار وأش
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الجهات ع جمي ع م ي اإللكترون ق التطبي ط رب ى إل إضافة دان٬ والفق والنفوق الذبح حاالت في إسقاطها
منها العالقة اً:ذات الفت ل٬ النق وزارة ة٬ والقروي ة البلدي الشؤون وزارة الطرق٬ أمن الداخلية٬ وزارة

ك وذل الترقيم ب وض للمف ة القانوني بالمسؤولية الخاصة التشريعات تطبيق على ستعمل الوزارة أن إلى
والتالعب األنظمة بمخالفي خاصة تشريعات وتطبيق الترقيم٬ نتيجة المربين لدى إصابات حدوث عند

اإللكترونية  .بالشرائح
 

ل مث ة المملك ي ف اإلبل جميع يشمل اإلبل ترقيم برنامج أن البطشان ة:وأكد الداخل ل واإلب الرعي ل إب
بالمملكة بها المعمول الدولية لألنظمة وفقًا المستوردة اإلبل وكذلك التعاون٬ مجلس دول  .من

 
ًا إلكتروني ل اإلب رقيم ت ة عملي ن م االستراتيجية األهداف أن ح بالمملكة«وأوض ل اإلب داد وتع حصر

ة ملكي ات وإثب ي٬ الجغراف ا وتوزيعه وساللتها وأجناسها ا وأنواعه ل اإلب داد أع عن دقيقة رؤية لتوفير
األمراض تفشي ى عل السيطرة خالل من ل اإلب صحة تحسين وكذلك بها٬ خاص سجل وإنشاء اإلبل
ى عل السيطرة بر ع ة العام الصحة ى عل المحافظة إلى إضافة عنها٬ المبكر والكشف األوبئة وانتشار

وان والحي ان اإلنس ن بي ة المتناقل راض األم د ورص ة الغذائي المة بالس ة المتعلق وادث راض(الح األم
 .»)المشتركة

 
اف ثروة«:وأض ال واع أن ين وتحس ة اإلنتاجي اءة الكف ع ورف ي الوراث ين التحس ًا أيض داف األه ن م

واألمراض ة الحيواني لألمراض ة وبائي خريطة وعمل ات٬ للحيوان ة والمراقب ة المتابع بر ع الحيوانية
دود٬ الح عابرة راض لألم المبكر ذار اإلن نظم ل تفعي ى إل افة إض وان٬ والحي ان اإلنس ن بي المشتركة

السائبة اإلبل على والسيطرة المتكامل٬ التحصين برنامج  .»وتطبيق
 

ترقيم أتمت الوزارة أن يقارب200يذكر ما وهو اإلبل٬ من رأس في15ألف ل اإلب من ة المئ في
لإلحصاء العامة الهيئة إحصاءات بحسب  .المملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اإلبلعنوان مربي يطال الخدمات إيقاف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الوطنالمصدر الكاتب6501العددجريدة

الصفحة الوطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

اإلبل مربي يطال الخدمات  إيقاف

 

معيض:أبها آل    مسعود

 
 

ك المال يرقم لم إذا اإلبل لمربي البيطرية الخدمات جميع وقف إلى والزراعة والمياه البيئة وزارة تتجه
ي ف ع البي اف إيق ى عل الوة ع الترقيم٬ ب د يتقي م ل إذا ة العام دمات الخ اف إيق ان وإمك ام٬ ع الل خ ه إبل

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات٬ والمشاركة  .األسواق

 
القطاع ع م اون والتع ل٬ اإلب رقيم ت ة آلي روع مش عن البطشان٬ د حم دكتور ال وزارة ال ل وكي وكشف

ذلك في  .الخاص

في قاطها إس أو ع البي حال الملكيات بنقل الخاصة التشريعات من عددا يتضمن المشروع أن وأضاف٬
ة٬ العالق ذات ات الجه ع جمي مع ي اإللكترون ق التطبي ط رب إلى إضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت

ا ل:منه النق ووزارة ة٬ والقروي ة البلدي ؤون الش ووزارة رق٬ الط ن وأم ة٬ الداخلي تعمل.وزارة وس
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إصابات حدوث د عن الترقيم٬ ب للمفوض القانونية بالمسؤولية الخاصة التشريعات تطبيق على الوزارة
الترقيم نتيجة المربين  .لدى

 

 

ك المال رقم ي م ل إذا ل اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات جميع لوقف والزراعة والمياه البيئة وزارة تتوجه
ي ف ع البي اف إيق ى عل عالوة الترقيم٬ ب د يتقي م ل إذا ة العام دمات الخ اف إيق ة وإمكاني ام٬ ع خالل ه إبل

المسالخ إلى المرقمة غير اإلبل دخول ومنع بالمهرجانات والمشاركة  .األسواق

 
ورشة خالل البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي وكشف

أن ك٬ ذل ي ف الخاص اع القط ع م اون والتع ل اإلب رقيم ت ة آلي روع مش عن ل ل«عم اإلب ي مرب ى عل
الوزراء مجلس لقرار إنفاذا اإلبل لترقيم الوزارة خطة ضمن إبلهم بترقيم  .»المبادرة

 
أن في«وأضاف إسقاطها أو البيع حال الملكيات بنقل الخاصة التشريعات من عددا يتضمن المشروع

ة العالق ذات ات الجه ع جمي مع اإللكتروني التطبيق ربط إلى باإلضافة والفقدان٬ والنفوق الذبح حاالت
تعمل وس ل٬ النق ووزارة ة٬ والقروي ة البلدي ؤون الش ووزارة رق٬ الط ن وأم ة٬ الداخلي وزارة ا منه
إصابات حدوث د عن الترقيم٬ ب للمفوض القانونية بالمسؤولية الخاصة التشريعات تطبيق على الوزارة
رائح بالش ب والتالع ة األنظم الفي بمخ ة خاص ريعات تش ق وتطبي ترقيم٬ ال ة نتيج ربين الم دى ل

ة الرعي»اإللكتروني ل إب ل مث ة٬ المملك ي ف ل اإلب ع جمي يشمل ل اإلب رقيم ت امج برن أن ى إل يرا مش ٬
ا به المعمول ة الدولي ة لألنظم ا وفق توردة المس ل اإلب ذلك وك اون٬ التع س مجل دول من ة الداخل ل واإلب

 .بالمملكة

 
ة بالمملك ل اإلب وتعداد حصر إلكترونيا اإلبل ترقيم من اإلستراتيجية األهداف من أن البطشان وأوضح
ة ملكي ات وإثب ي٬ الجغراف ا وتوزيعه وساللتها وأجناسها ا وأنواعه ل اإلب داد أع عن دقيقة رؤية لتوفير
راض األم ي تفش ى عل يطرة الس الل خ ن م ل اإلب حة ص ين وتحس ا٬ به اص خ جل س اء وإنش ل٬ اإلب

عنها المبكر والكشف األوبئة ى.وانتشار عل السيطرة بر ع ة العام الصحة ى عل المحافظة إلى إضافة
وان والحي ان اإلنس ن بي ة المتناقل راض األم د ورص ة٬ الغذائي المة بالس ة المتعلق وادث راض(الح األم

 ).المشتركة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر يخدمعنوان لوجستي القطيف480مركز في مزرعة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16469العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

يخدم لوجستي القطيف480مركز في  مزرعة
 
 

 

القطيف ـ المطيري  عمر

م٬ الملح دهللا عب طارق دس المهن الشرقية٬ بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير عقد
ف٬ القطي بمحافظة رامس ال ة لتنمي ة األهلي ة اللجن مسؤولي من عدد مع اجتماعا امس٬ صباح بمكتبه
افي٬ وثق إداري ز مرك إلنشاء رامس ال ف وق ي ف أرض تخصيص رة فك مناقشة اع االجتم الل خ م وت

حوالي عددها والبالغ الرامس منطقة في المزارع وإدارة تشغيل ويتابع يشرف ة480٬إداري مزرع
ة الحكومي ات الجه من المقدمة والفعاليات الندوات يحتضن وثقافي للمزارعين٬ اللوجستي الدعم وتقديم
دى ل اهدة المش ة النوعي ة النقل حول ومواضيع اط نق دة ع مناقشة تمت ن حي ي ف زارعين٬ للم واألهلية
ة الزراعي ة التابع ب المكات من واإلرشادات والتوجيهات بالتعليمات وتقيدهم التزامهم ومدى المزارعين
مكافحة برنامج إلى الحديث تطرق كما الفرع٬ يقيمها التي التثقيفية والندوات الحمالت جراء والقانونية

بالمنطقة الحمراء النخيل  .سوسة
 

ا٬ مكافحته ي ف وزارة ال دمها تق التي الجليلة والمجهودات للخدمات سعيد آل حسين اللجنة عضو وأشار
ف لتكثي ة واللجن رقية الش ة بالمنطق ا بفرعه ة ممثل وزارة ال ن بي والتنسيق اون التع ن م د بمزي ب وطال

والبيئية والبيطرية الزراعية التثقيفية والمحاضرات  .الندوات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر رطب25عنوان أفضل على تتنافس مزرعة ألف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الوطنالمصدر الكاتب6501العددجريدة

الصفحة الوطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

رطب25 أفضل على تتنافس مزرعة  ألف

 
المتنافسة الرطب على اللجنة تقييم من  )الوطن(جانب

الغزال:األحساء   عدنان

يني الحس د خال دس المهن اء األحس ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ام ع دير م ف كش
لـ»الوطن«لـ إنتاج أفضل مسابقة تخصيص رطب3أمس٬ الغر(أصناف الشيشي٬ في)الخالص٬

الي اإلجم ددها ع الغ الب ة٬ الزراعي األحساء واحة ع25مزارع بواق ك وذل الواحة٬ ي ف مزرعة ف أل
المقبل15 الزراعي الموسم من بدءا  .جائزة

ريم تك ل حف وره حض خالل الحسيني٬ د ائزة20وأك بج ائزة الف ة الزراعي برين ي ة واح ي ف مزرعة
ب« للرط رحان س ن ب ايف ن»ن م دف اله أن المرظف ي عل يخ الش برين ي ز مرك رئيس ور بحض ٬

ة٬ الزراعي ة الفني اكلهم لمش ول الحل اد إيج ي ف اهمة المس خالل من المزارعين دعم هو الجائزة إطالق
فات مواص ب حس الرطب ن م ناف األص ل أفض ار واختي ائزة الج ى عل راف لإلش ة لجن تشكيل بر ع

معينة  .وشروط
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جازان«عنوان المشاريع:»مياه لتنفيذ العقبات تذليل

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

عكاظالمصدر الكاتب18953العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

جازان« المشاريع:»مياه لتنفيذ العقبات  تذليل
 

 

بيش محافظ مع جبر  .المهندس
الخيرات  khdr09@)بيش(خضر

إنجاز رعة س ة أهمي ى عل جبر٬ ر ناص ن ب در بن دس المهن ازان ج ة بمنطق اه المي دمات خ دير م شدد
ات اإلمكان ة كاف ير توف ى عل وزارة ال حرص داً مؤك بيش٬ محافظة في حالياً تنفيذها الجاري المشاريع

ة ورؤي اه المي ع توزي قطاع إلستراتيجية تحقيقا المشاريع إنجاز لسرعة العقبات ا2030وتذليل وبم ٬
والمقيمين للمواطنين الخدمات أفضل تقديم في الرشيدة القيادة وتوجيهات تطلعات  .يحقق
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تفيدين٬ للمس بة المناس ة الخدم ير لتوف ود الجه ف بتكثي ش بي ة بمحافظ اه المي دمات خ رع ف ب وطال
حي الص رف والص اه المي اعي قط ي ف دمات الخ ة كاف ين لتحس ة المتاح رص الف ع جمي تثمار واس

 .بالمحافظة
 

ر مدي بحضور بيش بمحافظة الصحي والصرف المياه خدمات مشاريع األول أمس تفقده إثر ذلك جاء
ي الفيف دالرحمن عب دس المهن اريع المش إدارة دير وم ير األم م باس دس المهن يانة والص غيل التش إدارة
األسبوعية الجوالت ضمن ة الجول أتي وت سويدي٬ راهيم إب ش بي بمحافظة اه المي خدمات فرع ومدير
والتشغيل الصيانة بمشاريع العمل وسير المشاريع وأعمال المياه خدمات فروع أداء مؤشرات لمتابعة

 .بالمنطقة
 

بيش محافظ مع والمواطنين المحافظة حاجات بالمنطقة المياه لخدمات العامة اإلدارة عام مدير وناقش
ة بالمحافظ ذها تنفي اري والج ذة المنف اريع المش تعراض اس اء اللق الل خ رى وج رحة٬ ش و أب ن حس

الخدمات مستوى وتحسين لتطوير المبذولة  .والخطط
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر األكوابونيكعنوان ونظام العضوية األسمدة لمشروعي عمل ورشة يقيم الزراعي الصندوق

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الجزيرةالمصدر الكاتب16729العددجريدة

الصفحة الجزيرةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة مع  بالتعاون

ونظام العضوية األسمدة لمشروعي عمل ورشة يقيم الزراعي الصندوق
 األكوابونيك

 

 

اللوي-الجزيرة  :ماجد

ر وتطوي ة تنمي ي ف ه موج و ه ا م ة وخاص عودية الس ة العربي ة المملك ذلها تب تي ال اعي المس ل ظ ي ف
ة الدائم زات المحف ع جمي ه في ر تتوف تي ال ي المعرف التحول بهدف ك وذل ة المعرف على القائمة المنشآت

نات للحاض تمر المس ر والتطوي ار االبتك س ح ة ك.لتنمي المل ة مدين أت أنش ه التوج ذا ه ع م اعالً وتف
امج برن ة والتقني للعلوم ادر«عبدالعزيز استغالل»ب ى إل دف يه ذي وال ة التقني ومسرعات لحاضنات

عى يس ة الزراعي ة التنمي ندوق ص أن ث وحي ني٬ الوط االقتصاد و لنم رص ف ق وخل ة التقني تثمار واس
تدام المس ل التموي ائل وس أفضل خالل من ة الزراعي تراتيجية االس ق تحقي في التقت.للمساهمة ث حي

ا بينهم اهم تف ذكرة م داد وإع ق لتحقي ًا مع اون والتع ل العم ى عل الطرفين ة.إدارة إقام م ت ه علي اءًا وبن
ة التنمي بصندوق الرئيسي ز المرك ي ف ك األكوابوني ونظام العضوية األسمدة لمشروعي عمل ورشة

امج برن ع م بالتعاون وذلك ادر«الزراعية ز»ب عبدالعزي ك المل ة بمدين ة التقني ومسرعات لحاضنات
والتقنية  .للعلوم

58



 

الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر بالمجاردةعنوان واألشياب الخزانات موقع يتسلم المياه تحلية من وفد

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 المياهتصنيف لتحلية العامة المؤسسة أخبار
المالحة

الخبر جهة

االلكترونيةالمصدر المجاردة الكاتب0العددصحيفة

الصفحة المجاردةاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

بالمجاردة واألشياب الخزانات موقع يتسلم المياه تحلية من  وفد

 
 

اليوم  المجاردة

األحد وم ي صباح ه بمكتب حموض آل دالرحمن عب ن ب يحيى تاذ األس اردة المج افظ مح سعادة تقبل اس
المياه تحلية إدارة من وفداً الشمراني علي بن عبدهللا المهندس المجاردة بلدية رئيس  وبحضور

 
ى عل الوفد بتسليم المجاردة بلدية ورئيس سعادته قام و واألشياب المياه خزانات لموقع الجميع انتقل ثم
ع تق ث حي األشياب موقع و تعالى هللا بإذن لها المحاله المياه إيصال سيتم التي الخزانات موقع الطبيعة

بالمجاردة الشهداء شارع  على
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر القضائيعنوان الضبط صفة مفتشيها بمنح تطالب األرصاد

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة الخبرأخبار جهة

الوطنالمصدر الكاتب6501العددجريدة

الصفحة الوطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

القضائي الضبط صفة مفتشيها بمنح تطالب  األرصاد
 

 

 

 

 

 

العنزي:الرياض    سليمان

 

ة البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام ة الهيئ ة11حددت منظوم وجود عدم ا أبرزه ا٬ عمله يواجه ديا تح
وجود وعدم ا٬ فيه البشرية وارد الم ة ومحدودي ة٬ المملك مستوى ى عل ات النفاي إلدارة وشاملة موحدة

المناسبة الحلول الهيئة ووضعت لألرصاد٬ وطني  .نظام

 
ه علي اطلعت ر٬ تقري ي ف ة الهيئ وطن«وطالبت قضائية»ال ر دوائ اء بإنش للقضاء ى األعل س المجل ٬

ي ف للفصل ة الثاني ة المرحل ي ف ة بيئي اكم مح إلنشاء دا تمهي األولى٬ المرحلة في الرئيسية بالمدن بيئية
المنشآت إغالق من ا بتمكينه ت طالب ا كم ة٬ البيئي وم العل ي ف قضاتها ل تأهي د بع ة٬ البيئي القضايا ل ك
وزارة ع م جار العمل أن ى إل يرة مش القضائي٬ الضبط صفة ومراقبيها مفتشيها ومنح بيئيا٬ المخالفة

بيئية شرطة جهاز إلنشاء العالقة ذات والوزارات واالقتصاد  .التخطيط
 

البيئة وحماية لألرصاد العامة والحلول..الهيئة  التحديات

المملكة01 مستوى على النفايات إلدارة وشاملة موحدة منظومة وجود  عدم
ل ي:الح تنظيم ار إط داد إلع ة٬ العالق ذات وزارات وال ط والتخطي اد االقتص وزارة ع م ار ج ل العم

النفايات إدارة  لتفعيل
 
الهيئة02 في البشرية الموارد  محدودية
بـ:الحل ة الهيئ دعم ل ة المالي وزارة ع م الي200التنسيق الم ام للع ة الهيئ ة بميزاني ة /1440وظيف

الكفاءات1441 الستقطاب والبيئة األرصاد مجالي في التخصصية الوظائف على التركيز  مع
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شموليته03 وزيادة للبيئة العام النظام تحديث إلى  الحاجة
الشامل:الحل البيئة النظام من االنتهاء على والزراعة والمياه البيئة وزارة مع  العمل
 
البيئة04 وحماية لألرصاد العامة للهيئة الجديدة التنظيمية الترتيبات صدور  تأخر
البيئة:الحل وحماية لألرصاد العامة للهيئة التنظيمية الترتيبات على الموافقة  سرعة

 
لألرصاد05 وطني نظام وجود  عدم
العتماده:الحل الوزراء مجلس إلى به والرفع لألرصاد٬ وطني نظام مشروع  إعداد
 
ى06 عل لبية س ار آث ه ل ذي ال ئي البي للتلوث تعرضهم رغم البيئيين٬ للمفتشين طبي تأمين وجود عدم

 الصحة
البيئي:الحل التفتيش مجال في العاملين لجميع طبي تأمين على السامية  الموافقة
 
المناخي07 التغير ملف إلدارة إستراتيجية وطنية خطة وجود  عدم
ادرة:الحل مب خالل اخي٬ المن ير التغ ف مل إلدارة ة المتكامل تراتيجية اإلس الوطنية الخطة إعداد سيتم

الوطني المناخي«التحول التغير مركز  »إنشاء
 
النامية08 الدول على الدولية والمعاهدات االتفاقيات من لكثير اإللزامي التطبيق  بدء
تضمين:الحل في لإلسهام الحكومية الجهات في البيئة حماية وحدات إلنشاء المالية االعتمادات توفير

األداء مؤشرات عن الدورية التقارير ورفع المؤسسية٬ وتنظيماتها تشريعاتها في  االتفاقيات
 
الق09 اإلغ م له ول يخ ة٬ البيئ بي ومراق ي مفتش دى ل ائي القض بط الض أموري م فة ص ود وج دم ع

لخصوص بهذا نظامي مسوغ وجود مع المخالفة٬ للمنشآت  الفوري
ا٬:الحل بيئي ة المخالف المنشآت إغالق ة البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام ة الهيئ يخول ام س أمر صدور

القضائي الضبط صفة ومراقبيها مفتشيها  ويعطي
 
الهيئة10 مفتشي وتحمي تساند بيئية شرطة وجود  عدم
بيئية:الحل شرطة جهاز إلنشاء العالقة ذات واالقتصاد التخطيط وزارة مع جار  العمل
 
بيئية11 قضائية محاكم وجود  عدم
ي:الحل ف ية الرئيس بالمدن بيئية قضائية دوائر بإنشاء للقضاء٬ األعلى للمجلس ملزم سام أمر صدور

الثانية المرحلة في بيئية محاكم إلنشاء تمهيدا األولى٬  المرحلة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الرقمي»المياه«عنوان للعمل التحويل اتفاقية توقع

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 الوطنيةتصنيف المياه شركة الخبرأخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16469العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

الرقمي»المياه« للعمل التحويل اتفاقية  توقع
 

 

المطيري  جدة-عمر

 

م اه للمي الوطنية بالشركة العمالء لعناية الرئيس نائب الشركة.أكد ع م ع الموق د العق أن البيشي دهللا عب
ة ولمواءم اه المي ع توزي قطاع ى عل الحرص ن م أتي ي ال٬ األعم استشارات خدمات في المتخصصة

ة المملك ة رؤي ع م تراتيجياتها والمقاييس2030اس ايير المع بأفضل ة الخدم تويات مس ى أعل ديم لتق ٬
ين وتحس ات العملي اءة كف ع لرف المياه توزيع قطاع سعي إطار في يأتي ذلك أن إلى باإلضافة العالمية٬
ا خططه ع م ى يتماش ا بم ة٬ العالمي ات الممارس ل أفض ق تطبي ق طري ن ع الء٬ العم ا رض توى مس

م.وأهدافها تقدي اجراءات ي ف ينية التحس الفرص اد إيج ى إل الشركة ع م ة االتفاقي مشروع يهدف كما
االداء كفاءة ورفع جودتها وتحسين الخدمات تطوير بهدف للعمالء٬  .الخدمة

 
البيشي ذا:وأضاف ه مل ويش أشهر٬ العشرة ارب يق ا م دة بم دأ ب د ق س أم ه توقيع م ت ذي ال د العق إن

ب الطل ديم تق ة بداي ن م دأ فيب أفضل٬ بشكل المياه خدمات بتقديم المرتبطة العمليات من عددا المشروع
المملكة في المياه توزيع قطاع عمالء كافة منه سيستفيد ما وهذا والفوترة٬ التركيب  .وحتى

 
البيشي وسرعة:وقال األداء اءة كف ع رف بهدف إلكترونية نظم إلى العمل آلية لتحويل كان العقد توقيع

المملكة أنحاء جميع في المقدمة الخدمات على واالعتراضات والبالغات للطلبات  .االستجابة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 05/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر واإلهمال..بالصورعنوان العطش تشكو جازان في اللقية قرية

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء05/11/143918/07/2018 الخبرالشكاويتصنيف جهة

االلكترونيةالمصدر المواطن الكاتب0العددصحيفة

الصفحة المواطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

واإلهمال..بالصور العطش تشكو جازان في اللقية  قرية

 

شيبان-المواطن  جازان-علي

ة قري الي أه دى ة“أب ن”اللقي م تياءهم واس ذمرهم ت ازان بج امطة ص ة بمحافظ ل القف ز لمرك ة التابع
عام يقارب ما منذ منازلهم إلى المياه ضخ في المستمر واالنقطاع قريتهم في المياه  .مشروع

وهمية– مياه  :خزانات
 

لـ قائًال”المواطن“وتحدث السهلي قرية:منصور من”اللقية“إن ثر أك ذ من والعطش اإلهمال تعيش
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ة القري ي ف يوجد ث حي سنوات٬ ع أرب ن م ثر أك ذ من اه المي ع م ة قديم اة معان ي ف نحن ل ب أشهر٬ ستة
منذ إنشائهما منذ يعمال لم ولكن فقط للمياه اه30خزانان المي مشروع ال إكم عدم بسبب ك وذل نة٬ س

فائدة دون واقفة التماثيل مثل الخزانان وأصبح القرية  .في
 

صغيرة- ضخ  :ماكينة
ضخ ماكينة توجد أنه سهلي هادي األستاذ بيَّن اطور“فيما ة”م الجه ن م وادي ال طرف ى عل صغير

ة اآلون ي ف ه أعطال ثرت وك دهر ال ة علي أكل د وق الشركة ه ب اءت ج اطور الم ذا وه ة٬ للقري ة الجنوبي
ل القف رئيس ل وأيضاً جازان ي ف للمسؤولين بشكوى تقدمنا وقد القرية٬ بمتطلبات يفي يعد ولم األخيرة
اح الري أدراج الوعود ت وذهب ا لطلباتن ام اهتم أي نجد م ل ن ولك صامطة٬ محافظه ي ف اه المي ولمدير

المياه صهاريج وأرهقتنا المياه شح نعاني  .وأصبحنا
 

الصدأ- أكلها  :أنابيب
قائالً سهلي خالد أضاف الصدأ٬:فيما ا أكله د ق ومواسير ب أنابي ب بتركي الشركة قامت ام أي ل قب ه إن

وم نق سوف دها وبع نة س دة لم م تكفيك ا أنه ه جواب ان فك ب األنابي ذه ه حال عن العامل سؤال تم وحين
لكم  .باستبدالها

 

التحلية-  :مشروع
قائًال سهلي إبراهيم العم ا:وأردف م ذ من الجدران ى عل المحالة المياه عدادات بتركيب الشركة قامت

بر ع المحالة اه المي ب جل ي ف ا معاناتن ن م د لتزي ه علي هي ما مثل وتركت العام ات“يقارب أو”وايت
جداً ضعيف المادي دخلها أَُسر توجد أنه علماً التموينات٬ من شراؤها يتم  .جراكل

 

أخرى- ضخ  :ماكينة
قائًال سهلي فيصل اه:وأشار المي ضخ ى عل العمل أجل من أخرى ضخ ماكينة القرية في توجد كانت

ذ ومن صيانتها٬ أجل من الماكينة هذه بأخذ سنتين قبل الشركة وقامت مساحتها كبر بسبب وذلك للقرية
الصيانة من الماكينة هذه ترجع لم الحين  .ذلك

 

 :مناشدة-
بر ع ة القري الي أه واطن“وناشد اه”الم المي مشروع ال وإكم أن الش ذا به ام باالهتم ة المعني ات الجه

ة ماكين ى إل الماسة ة الحاج وأيضاً ات٬ الخزان ا”غطاس“وتشغيل عليه أكل تي ال ى األول من وى أق
 .الدهر
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