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السياحة وتُنّشط  الموارد

الفطرية..المحميات الحياة  حفظ

 

النادرة الحيوانات انقراض في ساهم الصيد وأدوات السيارات  توفر

الضويحي:إعداد   حمود

والمراعي ة البيئ ى عل اظ للحف الي الح كلها بش ة الوطني ات المحمي تعرف ا بالدن تكن لم
ار وانتش ت الوق رور م ع م ن ولك راض٬ االنق ن م ا عليه اظ والحف ي الحيوان وع والتن
ل ج هد تش دأت ب ة الحيواني ثروة ال ثرة وك ة الحديث يد الص ائل وس ور وتط يارات الس
ا كالمه النادرة الحيوانات من العديد بانقراض يهدد بات مما جائراً ورعياً صيداً المناطق
الرعي دد ه ا كم المفترسة٬ ود والفه النعام وطيور الحبارى وأسراب والغزالن العربي
ة البيئ ة بحماي بالدنا اهتمامات أول وكانت المتنوع٬ النباتي الغطاء على بالقضاء الجائر

عبدالعزيز الملك الراحل المؤسس عهد إلى ثراه-تعود هللا من-طيب عدداً جمع عندما
ة حديق ى إل داها وأه حراوية الص ات و«الحيوان دييغ ان دة»س المتح ات الوالي ي ف

ى المنح ذا ه ي ف اؤه أبن ه تبع م ث راض٬ االنق ن م ا عليه ًا خوف ا به ة للعناي ة األميركي
خالد الملك فأسس هللا-المحمود٬ ك-رحمه المل مركز إلى تحولت التي الثمامة مزرعة
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من وغيرها العربي والمها الغزالن من كبيرة أعداد وفيها الفطرية٬ الحياة ألبحاث خالد
د فه ك المل الشريفين الحرمين ادم خ د عه ي وف باالنقراض٬ المهددة ه-الحيوانات رحم

ن-هللا م ر عش اني الث ي ف ا وإنمائه ة الفطري اة الحي ة لحماي ة الوطني ة الهيئ يس تأس م ت
العام  .هـ1406رمضان

ملكية  محميات

دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين ادم خ د عه والعزم الحزم عهد -وفي
هللا لعام-حفظه رمضان شهر من عشر السابع في ملكيا أمرا يقضي1439صدر هـ

أوالً ي٬ يل ا ه:بم رئيس ن ويعّي ي٬ الملك ديوان ال ي ف ة الملكي ات للمحمي س مجل اء إنش
اً ثاني ملكي٬ بأمر مجلس:وأعضاؤه س رئي ن م أمر ب وتسمى ة الملكي ات المحمي دد تح

ًا ثالث وزراء٬ ى:ال عل اإلشراف ى يتول از وجه إدارة س مجل ة ملكي ة محمي ل لك ون يك
رابعاً واإلداري٬ المالي واالستقالل االعتبارية بالشخصية ويتمتع ة:تطويرها هيئ وم تق

وزراء ال س بمجل من-الخبراء راه ت ن م ع وم ة الملكي ات المحمي س مجل ع م يق بالتنس
ة العالق ذوات تكمال-الجهات الس زم يل ا م داد بإع أشهر ة ثالث اوز تتج ال دة م وخالل

ة الملكي ات المحمي س مجل يس تأس م ت د فق ذلك ل اً وتباع ة٬ الالزم ة النظامي راءات اإلج
المساحات وتوزعت لمان٬ س بن محمد األمير الملكي السمو صاحب العهد ولي برئاسة
بالشخصية ع يتمت از وجه إدارة س مجل ا منه ل لك ة ملكي ات محمي ست ى عل الجغرافية
د بالعدي م تنع ا بالدن ت بات ة المبارك الخطوة ذه وبه ا٬ تطويره على لإلشراف االعتبارية
ا كم ي الحيوان وع والتن اتي النب اء الغط ى عل ة المحافظ ى إل دف ته تي ال ات المحمي ن م

المحددة والتعليمات األنظمة وفق بها واالستمتاع البيئية٬ السياحة تنشيط إلى  .تهدف
 

جائر  صيد

ات الحيوان ن م د العدي راض انق ى إل ية الماض ة الزمني ود العق ي ف ائر الج يد الص وأدى
و وه ة المملك توطن يس ان ك ذي ال ي العرب المها فإن المثال سبيل فعلى والطيور٬ البرية

و نح ى إل ا وزنه ل يص د ق تي ال يرة الكب ية الوحش ار األبق ن و100م وه رام٬ كيلوغ
البرية٬ األعشاب على ويتغذى القاسية٬ البيئية للظروف التحمل شديد صحراوي حيوان
والجذور ا٬ يرعاه تي ال ات النبات ن م ه حاجت توفي يس ه ألن اء الم شرب ى إل يحتاج وال
ديد الش ذره ح رغم ائر ج صيد إلى تعرض عليها٬ ليحصل التربة يحفر التي العصارية
دوم ق ل قب رة المه يادين الص ق طري ن ع م يت ان ك طياده اص أن ب رغم ال ى وعل دا٬ً ج

ام الع ول وبحل ة٬ الناري واألسلحة يارات تبطش1350الس يد الص جماعات دأت ب هـ
ى عل مقتصراً وجوده ات فب ه٬ نفس ام الع ي ف رض منق به ش أصبح حتى العربي٬ بالمها
د فق ريم ال وان حي ى إل بة بالنس ال الح ذلك وك الي٬ الخ ع الرب ة منطق في المقفرة األماكن
ى قدام رة ذاك ي ف إّال ة باقي د تع م ول ة٬ المنطق ي ف ع ترت ت كان تي ال ه قطعان ت اختف
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السهول ن م المفترسة ود والفه النعام وطيور الحبارى أسراب كذلك وأبيدت الصيادين٬
ة الحديث يد الص ائل وس ار وانتش ثرة بك وانتشارها يارات الس ر توف د وبع حراوية٬ الص
اجرة المه تى وح ور والطي ة البري ات الحيوان شهدت د فق ة الناري لحة األس رأسها وعلى

معظمها وانقراض ندرتها إلى النهاية في أدى جائراً صيداً  .منها
 

وطنية  هيئة

ك وكذل ور والطي ا منه ادر الن اً وخصوص ة البري ات الحيوان ع وض دارك ت بيل س ي وف
تأسيس ا أهمه ن م تي وال الخطوات ن م د العدي رزت ب د فق اتي النب اء الغط على الحفاظ
ام الع ان رمض ن م ر عش اني الث ي ف ا وإنمائه ة الفطري اة الحي ة لحماي ة الوطني ة الهيئ

وع1406 وللتن ة الطبيعي ة البيئ م لنظ الممثلة المحميات من عدداً الهيئة أقامت وقد هـ٬
ا٬ فيه دة فري ا مزاي ر تواف ى عل اًء بن ة المحمي اطق المن ار تخت وهي البالد٬ في اإلحيائي
م ت د وق ات٬ الحيوان أو ات النبات ن م سواء االنقراض٬ ب ددة المه واع األن بعض كوجود
أول وهي الحّرة حرة محمية أهمها ومن والبحرية٬ البرية المحميات من عدد تخصيص
احتها مس ة رقع ى عل د وتمت الشمال٬ أقصى في وموقعها المملكة٬ في إنشاؤها تم محمية

ع775.13 واس حراوي ص هل س ن م س رئي كل بش ون وتتّك ا٬ً مربع ترًا كيلوم
ي العرب زال والغ ي الرمل زال الغ ا حيواناته ن وم ة٬ البركاني خور الص ن م بات وهض
برة٬ والق زاق والزق ذهبي ال والنسر الحبارى وطائر والثعلب الصحراوي والقط والذئب
ا عليه تشرف تي ال ات المحمي ن وم ي٬ العرب ا والمه ام٬ النع وطين ت إلعادة مركز وهي

احة بمس ة الخنف ة محمي ة عة450.20الهيئ الواس هول الس ن م ًا مربع ترًا كيلوم
زالن الغ ا فيه ع ترت برى٬ الك ود النف لصحراء الغربي الطرف على الرملية والصحارى
زال الغ وطين ت ادة إلع ود جه اك وهن ارى٬ والحب ا القط ور وطي ور والنس ف والزواح

المحمية في  .العربي
 

وذئاب  غزالن

احة مس ى عل د تمت تي ال ق الطبي محمية المحميات ي200.12ومن ف ع مرب تر كيلوم
الوعل ا يقطنه زال ي ال تي ال ة القليل اطق المن ن م وهي الوعرة٬ بصخوره يتميز موقع
ب والثعال ذئاب وال الغزالن ك ة البري ات الكائن ن م رى أخ اً أنواع م تض ا كم ي٬ النوب
م تمي ني ب حوطة ي ف الوعول ة محمي ذلك وك ال٬ والحج والنسور والصقور ب واألران

جافة أنهار مجاري هي االنحدار شديدة وأودية صخري جرف من تتألف اوالتي موقعه
احتها ومس ة المملك ط وس ي ف الّب الخ ق طوي رف ج ي ا2369٬ًف مربع تراً كيلوم

كالنمس األخرى البرية الحيوانات لبعض موئل وهي للوعول٬ مثالية المنحدرة وأوديتها
عروق ة محمي ى إل إضافًة ا٬ إليه زالن الغ ادة إلع خطط وهناك والنسر٬ والقط والوبر

بـ احتها مس در وتق الي٬ الخ ع الرب في نجران منطقة شمال وتقع معارض ألف12بني
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تزال وال العالم٬ في الكثبان أكبر من تعتبر التي الرملية بكثبانها وتتميز مربع٬ كيلومتر
ط والق ي الرمل ب والثعل ي العرب ذئب ال ا ومنه المحمية٬ تقطن الفطرية الحيوانات بعض
ام واليم المصرية ة والرخم دقناش وال ارى كالحب ور الطي بعض وكذلك والرتل٬ البري
د وق ورل٬ وال كالضب الزواحف أنواع إلى االذون ونسر البين وغراب والقنابر الجبلي

المنطقة هذه إلى الريم وغزال العربي المها إدخال  .نجح
 

وأفعى  قنفذ

المسيجة المحمية هذه مساحة وتبلغ الصيد محازة محمية أيضاً المحميات 2650ومن
ي العرب ا المه وطين ت ادة إلع ز مرك ي وه حراوية٬ ص ها وأرض ا٬ً مربع تراً كيلوم

ام الع ي ف ى األول رة للم ي العرب ا المه ا فيه ق وأطل ام٬ والنع ارى ن1988والحب م م٬
ة محمي أيضاً ق٬ واألبل الصرد ائرا وط بري ال ط والق ة المقرن ى واألفع ذ القنف حيواناتها
ات٬ المحمي أصغر ن م وهي الوطني٬ ير عس نزه مت اذاة مح ي ف ا وموقعه دة ري جرف
ة غاب ن م يرة األخ ا البقاي ي تحم ة٬ مربع كيلومترات تسعة تتعدى ال رقعة على وتنتشر
ض بع ع مرت ي وه ة٬ العربي رة الجزي به ش ي ف رة مزده ت كان تي ال ة الكثيف ر العرع
ة الزقيقي وطائر العربي الخشب ونقار الساقين األحمر كالحجل الفطرية الطيور أصناف
ى إل ي٬ العرب ذئب وال ال الكرك ووشق الربّاح السعدان المحمية هذه تجتذب كما اليمني٬

ن م ألف تت تي ال فرسان جزر محمية د84جانب تبع ر٬ األحم البحر ي ف رة 40جزي
ا ومنه البحرية٬ الطيور بأصناف بغناها وتتميز للمملكة٬ الجنوبي الشاطئ عن كيلومتراً
ل موئ وهي ن٬ العيني األبيض ورس والن الزهري ع والبج القاتم والباز النساري العقاب
ن م واع أن وطن م الجزر ذه به المحيطة اه والمي ة٬ المملك ي ف زالن الغ ن م ع قطي أكبر

والشفنين٬ البحرية والسلحفاة األطوم مثل البحرية  الحيوانات
 

مرجانية  جزر

ع مرت ا وهم فرسان٬ شمال القماري أم جزيرتا وتقع القماري٬ أم محمية المحميات ومن
والبلشون والخرشنة الزهري والبجع كالنورس والبرية٬ البحرية الطيور من لمجموعة
ة المرجاني الشعب د وتمت ي٬ اإلفريق والقماري النساري والعقاب الحزين ومالك األبيض
ن م ة غني كيلة لتش الذ م وهي رتين٬ الجزي جوار في المياه تحت سنتيمترات عمق على
ي بن روق ع تي محمي ن بي ع وتق ب الهض امع مج ة محمي ذلك وك ر٬ األحم البحر اء أحي
ب والثعال ة الرملي والقطط وللوشق ائبة الس ر للحم مالذ وهي الصيد٬ ومحازة معارض
ل الجبي ة محمي يرًا وأخ ي٬ االدم زال الغ وطين ت ادة إع ا فيه م ت د وق ور٬ الطي ض وبع
ي العرب ج الخلي ى عل المطل ل الجبي ة مدين ساحل على بموقعها وتتميز الفطرية لألحياء

احتها ا2000مس فيه اد ج ل والعم ة٬ مرجاني زر ج س خم م وتض ع٬ مرب تر كيلوم
ت نجح د وق ار٬ الق ب ورواس وت الزي ن م ناعية الص ل الجبي ة مدين واطئ ش ة لمعالج
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الغطاء في ملموس تحسن ولوحظ الملوثة٬ المناطق في الشورة نباتات استزراع تجارب
ادة إع امج برن ك ذل زز يع وسوف للبحر٬ ة المتاخم ة البري ة المنطق ة معالج إثر النباتي
اق الغ ائر لط ع مرت والمحمية مياهها٬ في البحرية السالحف تعشعش كما الريم٬ توطين

من وأكثر البحرية11السوقطري الطيور من  .نوعاً
 

أحيائي  تنوع

ذات ة المملك اء أنح ي ف ة متوزع ة جغرافي احات مس هي السعودية ة الملكي والمحميات
ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين ادم خ ن م ة ملكي أوامر ب دها تحدي تم عامة٬ ملكية

دالعزيز هللا-عب ه و-حفظ يوني ي ي2018ف أحيائ وع تن ذات اطق من م وتض م
ة٬ المملك ي ف ا توطينه ادة وإع ة٬ الفطري وارد الم ظ لحف خصصت اخي ومن وجيولوجي
ا عليه ويشرف ددة٬ مح ات وتعليم ة أنظم ق وف بها واالستمتاع البيئية٬ السياحة وتنشيط
د العه ي ول برئاسة ة الملكي ات المحمي س مجل يسمى وإداري الي م تقالل اس ذو س مجل

لمان س ن ب د محم ير األم ي الملك السمو هللا-صاحب المساحات-حفظه ذه ه وزع وتت
بالشخصية ع يتمت از وجه إدارة س مجل ا منه ل ولك ة ملكي محميات ست على الجغرافية
ة ملكي ات محمي ى إل اطق المن ك تل ل تحوي دف ويه تطويرها٬ على لإلشراف االعتبارية
ع تق تي ال وهجرهم راهم وق واطنين الم الك أم تتضرر ال ث بحي ات المحمي م تنظي ى إل
ادة زي أجل ن م االحتطاب٬ ع ومن ائر٬ الج والرعي الصيد٬ ن م وللحد ا٬ نطاقه ضمن
والمحافظة ات والنبات ات للحيوان ة الطبيعي ة البيئ اء إنم ذلك وك وحمايته٬ النباتي الغطاء

ي ه ات المحمي ذه وه ا٬ وتسمى:عليه ا٬ له اورة المج اطق والمن خريم روضة ة محمي
سعود ام اإلم ة محمي وتسمى الصيد٬ محازة محمية محمد٬ بن عبدالعزيز اإلمام محمية
ن ب ي ترك ام اإلم محمية وتسمى لها٬ المجاورة والمناطق التيسية محمية عبدالعزيز٬ بن
ك المل ة محمي مى وتس ا٬ لهم اورة المج اطق والمن س والخف ات التنه ا ومحميت دهللا٬ عب
ا بينه ة الواقع اطق والمن رة الح رة وح ق والطبي ة الخنف ات محمي ذلك وك دالعزيز٬ عب
ن بي ع تق ة محمي يراً وأخ دالعزيز٬ عب ن ب لمان س ك المل ة محمي وتسمى لها٬ والمجاورة
لمان٬ س ن ب د محم ير األم ة محمي وتسمى والعال٬ األحمر البحر ومشروع نيوم مشروع

حواجز أو أسوار دون والمقيمين للمواطنين متاحة الطبيعية المحميات هذه  .وستكون
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االنقراض من إنقاذه في حمايته ساهمت العربي  المها

 

النباتي الغطاء على للحفاظ كبيرة جهوداً تبذل  الدولة
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البيئة جمال شّوه الجائر  الرعي

 

المستمر صيدها بسبب الضبّان بانقراض مخاوف  هناك
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الخبر تفاصيل

الخبر عمل50بعدعنوان تنومة%75إطفاء..ساعة حريق من

الخبر الخبرالسبت-24/10/2020-07/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

عمل50بعد تنومة%75إطفاء..ساعة حريق  من

 

 )أبها(»عكاظ«

ة٬ تنوم ق حري إخماد جهود على ميدانيا طالل بن تركي األمير عسير منطقة أمير وقف
جار واألش ات الغاب الح استص ة خط ة الزراع وزارة ن م ي علم ق فري ع م اقش ون
ال أعم ت مازال ذي ال ق الحري ن ع ة الناجم رار األض ي لتالف تزراعها واس ة المحترق

مرور بعد مستمرة٬ رق50مكافحته والف دني الم دفاع ال ألبطال متواصلة عمل ساعة
ير عس ارة بإم تركة المش ات العملي ة غرف ال أعم من ض اركة المش ات والجه اندة المس

 .إلخماده

بلغت تنومة حريق نشوب من الثالث لليوم اإلخماد نسبة أن المنطقة إمارة 75وأعلنت
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بـ?70- درت ق احة مس ى المشاركة1500*1200عل ات الجه ود جه اتف بتك م
المساندة الدعم  .وفرق

ى عل اآلن تى ح رت اقتص ة تنوم ق حري ن ع ة الناجم رار األض أن ى إل ارت وأش
ا فيم الجافة٬ والحشائش والشجيرات العرعر أشجار فقدان خالل من الطبيعية األضرار

الحادثة برصد المعني للتقرير وفقًا مادية أو بشرية أضرار أية رصد يتم  .لم
 

ادات قي ج دم د بع ات الغاب ق حرائ د لتهدي تجابة باإلس ة معني ة خط ل تفعي ن ع فت وكش
ناد إس ة منطق تحديد وتم الحريق٬ منطقة تتوسط واحدة بغرفة وتنومة النماص محافظتي
ع م بالتنسيق التطوع٬ وفرق والزراعة المدني والدفاع البلديات من بآليات الموقع ودعم

الرش وطائرة األرضي للدعم  .أرامكو
 

ى إل الحادث قسمت تنومة حريق لمواجهة الميدانية القيادة غرفة أن عسير إمارة وأكدت
دات وح بوضع ادث الح ع موق ن م ة القريب المنازل بعض وتأمين لمحاصرته٬ قطاعات
خطة ذت ونف ا٬ احترازًي دخان ال اه اتج ي ف ة الواقع ازل المن بعض إخالء وطلب إطفاء٬
رى الق واب ن مع خطوط وفتح مناسبة٬ إيواء دور وتجهيز األمر٬ لزم إن القرى إلخالء

 .للجاهزية
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لتاريخ الصحفي 07/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تنومةعنوان حريق إخماد جهود على ميدانياً يقف عسير أمير

الخبر الخبرالسبت-24/10/2020-07/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

تنومة حريق إخماد جهود على ميدانياً يقف عسير  أمير

 
 

 التحرير-متابعات

خطة الزراعة٬ وزارة من علمي ق فري مع عسير٬ ة منطق ير أم طالل٬ بن تركي األمير ناقش
ة تنوم حريق عن الناجمة األضرار لتالفي واستزراعها المحترقة٬ واألشجار الغابات استصالح

مستمرة مكافحته أعمال زالت ما  .الذي

دمج د بع ات الغاب ق حرائ د لتهدي باالستجابة ة معني خطة تفعيل تم أنه عسير٬ إمارة وأوضحت
إسناد ة منطق د تحدي وتم الحريق٬ منطقة تتوسط واحدة٬ بغرفة وتنومة النماص محافظتَي قيادات
و أرامك ع م بالتنسيق التطوع٬ رق وِف والزراعة المدني والدفاع البلديات من بآليات الموقع ودعم

الرش وطائرة األرضي  .للدعم

ز وتجهي األمر٬ زم ل إن رى الق إلخالء خطة بعمل قامت الميدانية القيادة غرفة أن إلى وأشارت
للجاهزية القرى نواب مع خطوط وفتح مناسبة٬ إيواء  .دور
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لتاريخ الصحفي 07/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لـعنوان بعسير المدني الدفاع تنومة):البالد(متحدث حريق على للسيطرة مكثفة جهود

الخبر الخبرالسبت-24/10/2020-07/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

لـ بعسير المدني الدفاع على):البالد(متحدث للسيطرة مكثفة جهود
تنومة  حريق

 

عسيري–تنومة  مرعي

د محم ب النقي ير عس ة بمنطق المدني الدفاع بمديرية المدني للدفاع الرسمي المتحدث أكد
كلياً عليه للسيطرة تنومة محافظة في الغابات حريق إخماد عمليات تواصل السيد٬ عبده

أرامكو طائرات اه٬بمشاركة والمي والزراعة البيئة لوزارة التابعة الرش ىوطائرات إل
لإلنقاذ عون وجمعية عسير٬ نشامى من المتعاونين مشاركة  .جانب

 

لـ تصريح ي ف السيد النقيب الد(وقال د:أمس)الب وتعتم دا٬ ج محدودة اإلصابات إن
اً مثمن إصابة٬ حاالت أية الستقبال المستشفيات تهيئة تم وقد فقط األولية االسعافات على
دفاع ال ام ع دير م رو العم ليمان س ق والفري ة المنطق ير أم طالل بن تركي األمير تواجد
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قق والش المساكن الك وم واطنين٬ الم اون تع ى إل افة باإلض الحدث٬ ع موق ي ف دني الم
طوارئ حالة ألي مجانا مساكنهم قدموا الذين  .المفروشة

 

األحمر والهالل والشرطة ارة اإلم مقدمتها وفي الحكومية اإلدارات تعاون أن وأوضح
يرا كث هلت س تركة المش ات العملي ة وغرف ة التطوعي رق والف الصحية الشؤون ومديرية

المكافحة فرق  .مهمة
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لتاريخ الصحفي 07/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يلتهمعنوان تنومة غابات األشجار1000حريق من متر

الخبر الخبرالسبت-24/10/2020-07/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23294العددالكاتب 1تكرار

بـ البحث ومحرك الترند تتصدر غالمة جبل  ”قوقل”نيران

يلتهم تنومة غابات األشجار1000حريق من  متر

 

عسيري مرعي ـ أبها ـ المالكي الهادي عبد ـ  جدة

ي ف قوقل محرك على بحثا المواضيع أكثر قائمة على أمس تنومة حريق موضوع برز
عسير منطقة بإمارة المشتركة العمليات غرفة تابعت فيما ٬ الترند تصدر كما ٬ المملكة
بمحافظة ة غالم ل جب ق حري اد إخم تباشر تي ال المدني٬ للدفاع الميدانية اللجنة أعمال

اآلن حتى إصابات أي تسجيل عدم وتؤكد ير.تنومة٬ عس ة منطق إمارة نشرت حين في
ي ف الرسمي ابها حس ى تر“عل تركة”توي المش ات العملي ة غرف ة متابع عن ات َمعلوم ٬

محافظتيبإمارة بين الرابط الطريق على المرورية والحركة ة٬عسير٬ وتنوم اص النم
ق حري لموقع المحاذي الطريق على المرورية االختناقات لفك السريع ة٬والتعامل تنوم
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الراهن الوقت في الشاحنات مرور  .ومنع
 

بمحافظة موحدة ميدانية قيادة إنشاء على عملت المشتركة العمليات غرفة أن تنومةكما
محافظة دياتوبمشاركة بل ن م دعم ات بآلي ة بتنوم الميدانية القيادة وتدعم معا٬ً النماص

المحافظة٬ ارج خ ن م ة القادم الطوارئ رق لف كنية س دات وح ير بتوف وتوجه المنطقة٬
م الدع رق وف اء٬ الكهرب شركة لطوارئ االحتياطية الفرق بتواجد الحريق إخماد وتتابع
ادة إع م ت ا كم اج٬ االحتي ال ح الموقف دعم ل ا٬ أبه ن م ة القادم االتصاالت شركات من

سالمتها من د التأك بعد للحريق٬ المجاورة للقرى الكهربائي ارة.التيار اإلم وأوضحت
بـ ة تنوم حريق مساحة قدرت الحريق إلدارة الميدانية القيادة ي1000أن م500٬ف

ط٬ فق واحد منزل إخالء منها إخماده مراحل في الوقائية اإلجراءات من العديد تنفيذ وتم
اد اإلخم ة عملي ز تعزي م ويت ق٬ الحري ع موق ن ع مسافته د بع م رغ احترازي إجراء ك

االستطالعية  .بالطائرة
 

يد٬ الس د محم ب النقي ير عس ة بمنطق دني الم دفاع لل الرسمي المتحدث كشف جهته٬ من
ب النقي ال وق تنومة٬ بمحافظة غالمة جبل في اندلع الذي الحريق حول المستجدات آخر
ن م دني٬ الم دفاع ال رق ف ل قِب ن م ة جاري ت زال ما الحريق مكافحة عمليات إن ٬ السيد

ن م أكثر ب ير عس منطقة بلديات تشارك أخرى و170ناحية ادرا ة100ك وآلي دة مع
وبني الداير من فرق وتحركت بفيفا الدفره منطقة في كبير حريق شب ذلك ٬إلى مختلفة

عليه والسيطرة الحريق الطفاء وجازان  .مالك
 

م ت ث حي سالمتها من د التأك د بع ق للحري اورة المج رى للق ائي الكهرب ار التي اعادة وتم
َغالمة جبل عن محدودة لفترة  .الفصل

 

الغر بوادي ويقع البري والزيتون والطلح العرعر غابات به تحيط غالمة جبل أن يذكر
الطائف ابها لطريق محاذيا عسير بمنطقة تنومة محافظة فيصل–شمال ك المل ق طري

ه– من در وتنح اص النم ة محافظ ى ال ة تنوم ة محافظ ن م للمتجه رقية الش ة الجه ن م
االمطار وقت كبيرة  .شالالت
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لتاريخ الصحفي 07/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ميسان"عنوان مهرة"مدني بقرية زراعية منطقة في هائل حريق يخمد

الخبر الخبرالسبت-24/10/2020-07/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

ميسان" مهرة"مدني بقرية زراعية منطقة في هائل حريق  يخمد
 

 
 

 ):صدى(أبها

ي ف نشب ق حري اد إخم ن م ة الجمع وم الي ان ميس بمحافظة دني الم دفاع ال فرق تمكنت
رة مه ة ض.قري وبع ائش وحش اب أعش ي ف دلع إن ق الحري أن دني الم دفاع ال د وأك

ات وفي أو إصابات تقع ولم ٬ مهرة٬ بقرية الزراعية المدرجات أحد في و–األشجار
 .-الحمد

ة الجنوبي ن الجهتي ن م ة تنوم ق حري ى عل يطر س دني الم دفاع ال أن ذكر بال دير الج
التطوعية والفرق أرامكو طائرات مشاركة مع ٬ أيضاً.والغربية  :إقرأ
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لتاريخ الصحفي 07/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان تنومة:وزارة في بالحريق المتأثرة الغابات تأهيل إلعادة يخطط النباتي الغطاء تنمية مركز

الخبر الخبرالسبت-24/10/2020-07/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 13تكرار

البيئة تأهيل:وزارة إلعادة يخطط النباتي الغطاء تنمية مركز
تنومة في بالحريق المتأثرة  الغابات

 

 

سعد-المواطن الرياض-الجوهرة
 

يعمل النباتي الغطاء لتنمية الوطني المركز أن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
تنومة حريق من المتأثرة الغابات تأهيل إلعادة بيئية خطة إعداد  .على

 

على الوزارة تعمل التي والمراعي الغابات تنمية استراتيجية إطار ضمن ذلك يأتي
تنومة غابات في النباتي الغطاء الستعادة  .تنفيذها٬

 

لشركة التابعة الدعم فريق طائرات ة?اليومأرامكووباشرت للمنطق المتتابع الرش في
من بـ?المتبقية در تق احتها ومس ا٬ إليه الوصول الصعب ن م ان ك تي وال تنومة حريق

ات20% العملي ة وغرف دني الم دفاع لل ة الميداني ادة القي ع م م المُحك يق بالتنس ك وذل

18



بإمارة المشاركة والجهات بـ?المشتركة ة تنوم حريق مساحة قُدرت كما عسير٬ منطقة
إلخماده500في1000 اإلجراءات من العديد تنفيذ وتم  .م٬

 

النطاق ال مج ي ف ة الهام ب الجوان د أح النباتي الغطاء لتنمية الوطني المركز بأن يُذكر
ي النبات اء الغط مواقع تأهيل وإعادة التصحر٬ ومكافحة النباتي الغطاء تنمية وهو البيئي
ات األولوي ن م بر تعت تي ال ة٬ الطبيعي ات البيئ ي ف ائي األحي وع التن واستعادة المتدهورة
ي ف ي الطبيع اتي النب اء الغط أن ا كم ة٬ للبيئ ة الوطني تراتيجية االس ددتها ح تي ال ة البيئي
ة البيئ ار وازده تدامة الس ة هام يزة رك بر يعت ة الوطني ات والمتنزه والمراعي الغابات

بالمملكة الفطرية  .والحياة
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لتاريخ الصحفي 07/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الموقع:السعدون..بالفيديوعنوان بدراسة مرتبط وتدخلنا تدريجيًا حيويتها ستستعيد تنومة غابات

الخبر الخبرالسبت-24/10/2020-07/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3030العددالكاتب 1تكرار

تدريجًيا:السعدون..بالفيديو حيويتها ستستعيد تنومة غابات
الموقع بدراسة مرتبط  وتدخلنا

 

 
 

 ):صدى(عسير

ل تأهي ل مراح ن ع عدون٬ الس ة قتيب ار المستش جير والتش ات الغاب إدارة دير م ف كش
تنومة في بالحريق المتأثرة  .الغابات

ة دراس ع الموق ة دراس ب تتطل ل التأهي ادة إع أن ة٬ تليفزيوني تصريحات خالل وأوضح
الموقع في تنمو كانت التي والنباتات والحشائش األشجار أنواع ومعرفة  .تامة٬

 

ل تأهي ادة إلع خطة وضع م يت اعي واجتم ي علم بشكل الموقع دراسة بعد أنه وأضاف
األذى بها لحق التي البيئات وكافة النباتي  .الغطاء
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اختالف اك هن أن ًدا مؤك ة٬ الحالي ة المرحل في الموقع بتقييم تقوم اإلدارة أن إلى وأشار
التأهيل إعادة في معينة خطوات إلى تحتاج منها وكل والنباتات الحشائش  .في

 

ل٬ التأهي ي ف ة القادم الخطوات لمعرفة األساسية المرحلة هي الدراسة مرحلة بأن وأفاد
الدراسة مرحلة في فسيظهر اإلنسان تدخل من البد كان  .وإذا

 

ة العامل رق الف أن يد٬ الس د محم ب النقي بعسير٬ المدني للدفاع الرسمي المتحدث وكشف
والغربية الجنوبية الجهتين من الحريق على السيطرة من تمكنت الحريق إخماد  .على

 

تمرة مس ت مازال ود الجه أن داً مؤك الشرقية٬ الجهة في متفرقة حريق بؤر بوجود ونبه
 .إلخمادها

 
 

21



 

لتاريخ الصحفي 07/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عسيرعنوان بمحايل تسويقية زراعية جمعية لتأسيس تحضيري اجتماع

الخبر الخبرالسبت-24/10/2020-07/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3139العددالكاتب 1تكرار

عسير بمحايل تسويقية زراعية جمعية لتأسيس تحضيري  اجتماع

 

الروسي  إبراهيم

والزراعة اه والمي ة البيئ ب مكت دير م ور وبحض ل محاي ة محافظ ة بلدي س رئي ة بمتابع
اء إلنش التحضيري اع اإلجتم د عق تم الصائغ٬ محمد فهد المهندس ة“بالمحافظة الجمعي

ويقية التس ة الزراعي ة ن”التعاوني والمزارعي ن المهتمي ن م دد ع ور بحض ل بمحاي
الحضاري نايف األمير بمركز وذلك  .بالمحافظة

 

تأسيس ومراحل خطوات مناقشة اإلجتماع خالل ة“وجرى الزراعي ة التعاوني ة الجمعي
ويقية نجاح”التس من تض تي ال ات والمقوم ات باإلمكاني المزارعين م دع ى عل ل والعم

الخدمات ادل وتب ود الجه تنسيق في يسهم وبما منها٬ المرجوة باألهداف الجمعية٬ عمل
ونشر ا٬ تواجهه تي ال ات والمعوق الصعوبات ذليل ت على والعمل والبيانات والمعلومات
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يدة الرش ادة القي ن م ة والرعاي دعم ال خالل من ع٬ المجتم داخل التعاوني العمل -ثقافة
هللا رامج-حفظها ب ن م تفادة واالس تدامة”٬ المس ة الريفي ة ة”التنمي وتنمي ر تطوي ي ف

از وتمت ى تحظ تي ال ير عس ة منطق ا ومنه ة٬ المملك ي ف ة الريفي اطق المن ي ف ة الزراع
الزراعي المجال في الطبيعية  .بالمقومات
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لتاريخ الصحفي 07/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان ألكثر الخدمة تقديم خالل800تستهدف من للشرب"مستفيد صالحة "مياه

الخبر الخبرالسبت-24/10/2020-07/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3416العددالكاتب 1تكرار

محطة"إرواء بالمملكة"العويد"تدشن االحتياج لمناطق بمشاريع وَتِعد  بحائل

من ألكثر الخدمة تقديم خالل800تستهدف من مياه"مستفيد
للشرب  "صالحة

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

محطة للشرب٬ الصالحة اه المي دمات لخ إرواء ة جمعي د"دشنت اه"العوي المي ة لتحلي
ة جمعي من وتشغيل الضحيان٬ أوقاف من كريم بدعم حائل٬ لمنطقة التابعة النظيم بقرية

بالمحفر الخيرية  .البر
 

لـ التنفيذي المدير ع"إرواء"وأكد م يًّا تماش يأتي المحطة هذه افتتاح أن المسيند٬ متعب ٬
ي والت احتياًجا٬ د األش اطق المن ي ف للشرب صالحة مياه توفير في الجمعية استراتيجية
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داف أه ع م ق عودية"تتواف الس ة داف"2030رؤي أه ي ف اهمة المس الل خ ن م
ن م ة كافي ات كمي ى إل تمر المس الوصول ضمان خالل من للمياه الوطنية االستراتيجية

 .المياه
 

من"المسيند"وأوضح ثر ألك الخدمة تقديم يستهدف المشروع هذا أن تفيد٬800٬ مس
ن م ثر أك غ تبل المحطة ة إنتاجي أن ى إل يًرا مش رب؛ للش صالحة اه مي ديم تق الل خ من

مكعب200  .متر
 

مناطق ي ف اريع المش ن م د العدي اح افتت على مقبلة الجمعية أن التنفيذي٬ المدير وكشف
ى عل ل تعم ة الجمعي تراتيجية اس أن ى عل ددًا مش اج؛ االحتي ذات ة المملك ن م ة مختلف
تهالك اس يد ترش بضرورة الوعي ونشر احتياًجا د األش اكن لألم اه المي خدمات إيصال
المياه؛ موارد تنمية على العمل مع للمياه٬ األساسية المصادر على الحفاظ وكيفية الماء٬

االحترافية المشروعات من مجموعة إقامة طريق عن  .وذلك
قّدم حديثه٬ ختام يتماشى"المسيند"وفي الذي الدعم هذا مثل تقديم على للمانحين شكره

وسلم عليه هللا صلى النبي حديث "مع الماء: سقي الصدقة  ".أفضل
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لتاريخ الصحفي 07/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تحاورعنوان غراس الغامدي“صحيفة هللا خليص”جار بمحافظة الزراعي النشاط حول

الخبر الخبرالسبت-24/10/2020-07/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

تحاور غراس الغامدي“صحيفة هللا بمحافظة”جار الزراعي النشاط حول
 خليص

 

غراس:الكاتب  التحرير-صحيفة

 

اإلخباريةنشرت ٬قناة تويتر بموقع حسابها ٬عبر ي المطرف خالد األستاذ أعده تقريراً
الزراعيحول مركزخليصبمحافظةالنشاط في  .الخواروتحديداً

 

تواصلت ذلك؛ ضوء ةوعلى اإللكتروني غراس وزارةصحيفة رع لف ام الع دير الم ع م
عادة س ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة هللالبيئ ار ج ن ب عيد س دس المهن

فيالغامدي خليصحوار٬ محافظة به تتميز الذي األهم النشاط هذا  .حول
 

ص– خلي ة محافظ ي ف زارع الم ن م ير كب دد ا..ع لتطويره ودة الموج ط الخط ا م
عليها؟  والمحافظة
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اء أرج ع جمي ي ف بالمزارعين الوزارة مقام واهتمام الرشيدة القيادة دعم ظل في الخطط
تدامة المس ة الريفي ة التنمي امج برن اك هن ٬ خليص محافظة ضمنها ومن الي الغ وطننا

غ مبل تخصيص م ت ل12الذي لك بية النس يزة الم حسب زارعين الم دعم ل لایر ار ملي
ة تربي وأيضا ٬ دخن وال ذرة ال اج إلنت ة البعلي زارع الم م دع م يت خليص ي وف ٬ ة منطق
دة القاع ع تنوي ى إل تدامة المس ة الريفي ة التنمي برنامج يسعى حيث ٬ العسل إلنتاج النحل
رص ف ير وتوف زارعين الم صغار معيشة توى ومس دخل ين وتحس ة للزراع اإلنتاجية

المدن إلى الهجرة من والحد  .العمل
 

من ير كث رك وت األمطار ة قل بب بس ة الجوفي ار اآلب في المياه منسوب قل خليص وفي
ة الحديث ات التقني تخدام كاس ة حديث رق ط اك هن ن ولك ٬ زارعهم م زارع الم حاب أص

دد ع ح من م ت ث حي المائية ة2بالزراعة زراع راخيص ت خليص بمحافظة زارعين م
ات الطلب ن م آخر دد ع اك وهن ٬ والفراولة والطماطم الورقية الخضروات إلنتاج مائية
٬ الزراعية الخدمات بتصاريح الخاصة زراعي منصة خالل من الدراسة تحت الزالت

الحديثة التقنيات استخدام على المزارعين ونشجع ندعو االخبارية قناة خالل  .ومن
احة مس ى عل خليص ي ف ة زراعي ة مدين ع موق وزارة ال ل قب ن م تخصيص م ت وأيضا

تر4200000 ع4((م مرب تر م ف أل ائتين وم ون ًا))ملي قريب ا طرحه يتم س
الزراعي  .لالستثمار

 

لها؟– التابعة والمراكز للمحافظة تقديمه يتم الذي ما الزراعية الخدمات  بجانب

رق ف اك هن ا وأيض ٬ زارعين للم ادية إرش دمات خ اك هن ة المقدم ة الزراعي دمات الخ
م ت إلكترونية خدمات وهناك الزراعية العمالة طلبات إنهاء وأيضا ٬ المزروعات لوقاية
ع جمي ى عل ي الزراع د مرش ق كتطبي زارعين الم اد إلرش وزارة ال ل قب ن م ا إطالقه

الذكية واألجهزة المحمولة  .الهواتف
 

المرواني؟– سد مياه من المزارعين استفادة مدى  ما

عام إنشاءه تم خليص وادي وهو1431سد ٬ ركاميهـ  سد
السد( السد–متر580عرض األساسات91ارتفاع من  متر

 
للسد– التخزينية مكعب182600000السعة ..متر ( 

ة وتغذي السد ى أعل ان الودي ن م ة القادم يول والس األمطار اه مي تخزين في السد يساهم
وخليص دة ج لمحافظات الشرب اه مي ؤمن ت تي وال السد من القريبة المياه تنقية محطة

ويساهم ٬ ل بحانهوالكام س هللا بعد ويحمي اه بالمي ة الجوفي واض األح ة تغذي ي ف السد
خليص محافظة في السيول مخاطر من وممتلكاتهم المواطنين  .وتعالى
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لتاريخ الصحفي 07/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الكبيرعنوان والسيل محرم وادي ميقاتي تشجير

الخبر الخبرالسبت-24/10/2020-07/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

الكبير والسيل محرم وادي ميقاتي  تشجير

 

 واس-الطائف
وزارة ب التصحر ة ومكافح اتي النب اء الغط ة لتنمي الوطني للمركز التنفيذي الرئيس تفقد
ف الطائ بمحافظة ع المواق ن م ير الكث ادر الق د عب خالد الدكتور والزراعة والمياه البيئة
يزة المتم ة البيئي ات المقوم مستعرضاً النباتي٬ الغطاء تنمية على الوزارة حرص بهدف
اة الحي جودة ى عل ينعكس ا بم ة القادم المدة خالل الجهود مضاعفة وأهمية المنطقة في

المملكة رؤية أهداف مع  .2030تماشياً
 

ر أكب ن م ّد يع ذي ال يرة٬ بعش دالعزيز عب ك المل نزه مت دالقادر عب د خال دكتور ال وزار
نزه مت زار كما ٬ الطبيعية ة"المتنزهات احة"البهيت مس ى م50عل ق2ك طري ى عل
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ائف ريع-الط الس ة المكرم ة يل"مك ات"الس الميق ث حي ير الكب يل الس دة لبل ا متاخم
ا فيم ة٬ المملك وشرق ط ووس ج الخلي ن م ادمين الق رين والمعتم الحجاج ل قواف اه واتج
كان لس ياحية س ة وجه ون تك أن يمكن طبيعية غابة مكونة الشوكية الطلح أشجار تنتشر

نزه مت ى إل افة إض ٬ ة المكرم ة ومك ائف ني"الط الوط د رج"و"سيس الع تل ٬"مش
تعدادت واالس والمالحظات التحديات وأبرز التطوير وسبل اإلنتاج خطوط زيادة مناقشا
ذا ه ي ف ا إدارته ع م ا زاره تي ال ع المواق لجميع والمستقبلية الحالية االحتياجات وأبرز
اإلسالمية الشؤون وزارة ب والصيانة للمشروعات العامة اإلدارة مدير ورافقه ٬ الصدد

الجفال أسامة المهندس واإلرشاد  .والدعوة
 

من تفادة واالس ير الكب يل والس محرم وادي اتي بميق التشجير أعمال على االتفاق تم وقد
ة بأهمي ي المجتمع الوعي نشر ب جان ى إل اتي٬ النب اء الغط ادة زي بهدف الرمادية المياه

األخضر  .الغطاء
 

أوضح جانبه ال"من ن"الجف بي ترك المش اون التع ار إط ي ف أتي ت التشجير ال أعم أن
التصحر٬ ة ومكافح اتي النب اء الغط ة لتنمي الوطني ز والمرك اإلسالمية الشؤون وزارة

تدريجياً والزيارة العمرة عودة بدء مع تزامناً يأتي المشروع أن إلى  .مشيراً
 

للمساجد الرمادية المياه من المثلى لالستفادة يأتي المشروع إلنفاذ القائم التعاون أن يذكر
ي والبيئ ائي الم الوعي ادة زي ي ف اون والتع ا٬ حوله اتي النب اء الغط ادة وزي ولتشجيرها
ي ف اون والتع الوضوء٬ اه مي تخدام اس ي ف اإلسراف عن الناتج الضرر حجم وتوضيح
ة البيئ ة حماي ات متطلب ع م ة البيئي اريع المش ق تواف عن فضالً المجتمعي٬ الوعي نشر
در اله ل وتقلي ذاء والغ اه المي يد ترش ة بأهمي ة والتوعي ا٬ موارده ى عل والحفاظ وتنميتها

 .فيهما
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لتاريخ الصحفي 07/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لـعنوان القمح زراعة رخص مساحات هكتار100مضاعفة

الخبر الخبرالسبت-24/10/2020-07/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد21003العددالكاتب 1تكرار

لـ القمح زراعة رخص مساحات  هكتار100مضاعفة
 
 

 
 
 
 
 
 

 جدة-المدينة

لزراعة ول التح رخص إصدار ة إمكاني عن والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة كشفت
اقصى د وبح إلكترورنياً األعالف بدالًعن ة100القمح االلي ق ووف للرخصة٬ ار هكت

ة المرخص احة المس عف بض ح قم ة زراع ة رخص دار اص يتم س ه فان ا عنه ن المعل
المائية الموارد على المحافظة بهدف وذلك  .لالعالف٬

 

االجتماعي التواصل بموقع الرسمي حسابها على تغريدة في الوزارة تر«وقالت ٬»توي
ى إل الف األع ة زراع ن م وا تحول ذين ال خاص لألش ا٬ إلكترونًي رخص ال دار إص إن

رابط ال خالل ن م وزارة ال ارة لزي ة الحاج دون .sajil.mewa.gov.sa:القمح٬
تهالكها الس ا زراعته المحظورة الخضراء األعالف محاصيل أنواع فان للوزارة ووفقا
باإلضافة ة الرفيع ذرة وال رودس ال ة وحشيش يم البرس ي ه ري ال مياه من كبيرة كميات
راي ال بة وعش األزرق ام والثم امية الش ذرة وال وب والحب راء الخض الف األع ى إل

 .والشعير
 

ن م ثر أك احة مس ى عل زرع ي ن لم راء الخض الف األع ة لزراع دائل 100وتتوفرب
أو دخالت٬ الم تيراد اس شريطة ة المتكامل األعالف مصانع في االستثمار وهي هكتار٬
ية الماش وتسمين تربية في االستثمار أو وصناعاتها٬ الدواجن مشروعات في االستثمار
ة المحمي وت البي ي ف تثمار االس أو ذيتها٬ تغ ي ف ة المتكامل الف األع ى عل د تعتم تي ال
ات النبات ة زراع ي ف تثمار االس تشمل كما الغذائي٬ األمن تحقيق في يساهم بما المتقدمة
ا تحدده التي والمساحات األصناف وفق الحديثة الري أنظمة استخدام شريطة الرعوية٬
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زراعة أو ة٬ المالح اه المي ي ف مكية الس ثروة ال مشروعات ي ف تثمار االس أو وزارة٬ ال
ي ف تثمار االس أو السعودية٬ إلى تصديرها أجل من المملكة٬ خارج الخضراء األعالف

للمياه المهدرة غير السياحية  .المشروعات
القمح زراعة  دعم

 
م17 سنوات3مليار قبل المياه من الزراعة  استهالك
 

الى االستهالك م9خفض  3مليارات
 

تستهلك المياه%82الزراعة  من
 

القمح60 زراعة لرخصة أدنى حدا  هكتارا
 

القمح100 لرخصة أقصى حدا  هكتار
 

األعالف زراعة عن للتخلي متعددة  بدائل
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لتاريخ الصحفي 07/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بـ90تطعيمعنوان الشرقية«موظفا الموسمية»زراعة اإلنفلونزا ضد

الخبر الخبرالسبت-24/10/2020-07/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17298العددالكاتب 1تكرار

بـ90تطعيم الشرقية«موظفا الموسمية»زراعة اإلنفلونزا  ضد

 

التطعيم خالل المستفيدين  )اليوم(أحد
 

 الدمام-اليوم

د ض م التطعي ة حمل مية«استهدفت الموس زا رع٬90»اإلنفلون بف ا٬ ومراجع ا موظف
ب الط ب مكت ع م راكة بالش ك وذل رقية٬ الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة

دمام بال الشرقية«الوقائي ة بالمنطق األول الصحي ع ة»التجم وقائي راءات إج وتحت ٬
 .مشددة

 
م رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م اد ر.وأف عام

اإلدارات ع م دها لعق رع الف يسعى التي الشراكات ضمن تأتي الحملة هذه بأن المطيري
34



ة رؤي ياق س ي ف ة واألهلي ة اذ2030الحكومي باتخ وظفين الم ة لتوعي أتي ت ا وأنه ٬
عام بشكل األمراض من للوقاية الضرورية ل.اإلجراءات قب ن م إقباال الحملة وشهدت

اإلرشادات ض بع ديم تق ا تخلله ا كم واألقسام اإلدارات ي موظف ة وكاف رع الف مسؤولي
للحملة المنفذ الطبي الفريق قدمها والتي التطعيم٬ أهمية حول الطبية  .والنصائح
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لتاريخ الصحفي 07/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان لقطاع الرشيدة القيادة بدعم ينوه التحلية محافظ

الخبر الخبرالسبت-24/10/2020-07/03/1442تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

المياه لقطاع الرشيدة القيادة بدعم ينوه التحلية  محافظ

 
 

 
 واس-الرياض

م إبراهي ن ب هللا د عب دس المهن ة المالح اه المي ة لتحلي ة العام المؤسسة محافظ معالي نّوه
آل دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين ادم خ ة ورعاي دعم ب ٬ دالكريم العب

األمين عهده ولي وسمو ٬ هللا-سعود م-حفظهما الدائ حرصهما اً مثمن ٬ المياه لقطاع
والمقيمين للمواطنين الكريم والعيش الرفاه لتحقيق اإلمداد أمن ضمان  .على

 
تدشين خالل ذلك غ)التحلية(جاء والبال حقل تحلية بمحطة المحالة المياه من إلنتاجها

بالمؤسسة3م17.000 ة الوطني اءات الكف ود جه دحاً ممت ٬ المحالة المياه من يومياً
ي الت ة التنموي روعات والمش ازات اإلنج ن م يره وغ ٬ از اإلنج ذا ه وراء ت وقف تي ال

الماضية الفترة خالل  .ُدشنت
 

معاليه "وقال من: اج اإلنت دأ وب اء٬ اإلنش ل أكم الماضيين الشهرين محطات6خالل
غيل التش اليف تك ض خف الل خ ن م ير كب وي وتنم ادي اقتص ر أث ا له يكون س دة٬ جدي

اإلنتاج زيادة مع الوقود واستهالك  ".والصيانة
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لتاريخ الصحفي 07/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تنفذعنوان الوطنية تجاوزت789المياه بتكلفة سنوات أربع خالل لایر25مشروعاً مليار

الخبر الخبرالسبت-24/10/2020-07/03/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

عمالءها ورضا خدماتها كفاءة لتعزيز رقمية تحوُّل  ..مسيرة

تنفذ الوطنية بتكلفة789المياه سنوات أربع خالل مشروعاً
لایر25تجاوزت  مليار

 

  "الرياض"-الرياض

من أكثر خدمة في نجحت أنها الوطنية المياه شركة د5.8كشفت جدي تفيد مس ن ماليي
منذ الصحي والصرف المياه أغسطس2016بخدمات ك2020وحتى ذل أتي وي م٬

غيلها وتش ذها تنفي د اوزت789بع تج ة بتكلف ة المملك اطق من ف بمختل روعًا 25مش
اريع المش دد ع أن ًة مبين ترة٬ الف س لنف ثرة المتع اريع المش ت قلص ا كم لایر٬ ار ملي

حالًيا بـ55المتعثرة ًة مقارن ة المملك اطق من ع جمي في ي656مشروًعا ف روًعا مش
 .2016العام
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الشركة "وقالت ع: مطل ذ من ي الرقم التحول و نح ارعة متس بخطوات دأنا 2016٬ب
من اك2فبدالً هن أصبح ميكانيكي عداد ذكي2مليون داد ع ون ه"ملي أن وأوضحت ٬
عام بـ2016منذ دار ي عليه تشرف الذي المياه توزيع قطاع رة7٬كان للفوت ة أنظم

عام في استطاعت أنها مناطق2020إال ع جمي ي ف واحد لنظام ة األنظم ذه ه د توحي
عام في أنه إلى مشيرةً والجودة٬ الكفاءة بنفس يعمل الشركة2016المملكة دى ل كان

الجاري10 ام الع خالل ديها ل وأضحى موحد٬ بنظام ل تعم العمالء لخدمات مراكز
في يطبق موحد للعمالء131نظام موحد بنظام  .فرًعا

 

د موح ي إلكترون رع ف ديها ل وأصبح ا ورقمنته ة الخدم ديم تق ر لتطوي سعت أنها مؤكدة
بالعام مقارنًة عالية بكفاءة الخدمات جميع يقدم المملكة مستوى ان2016على ك حيث

دة وح ا أنه يفة مض اطق٬ المن ف بمختل ة اإللكتروني دمات للخ مولية الش دم وع اوت التف
ى عل العمالء طلبات يستقبل موحد اتصال مركز خالل من العمالء مع التواصل منصة

دار بــ24م ًة مقارن ة٬ المملك مستوى ى عل األسبوع ام أي وطوال ز15ساعة مرك
عام في  .2016اتصال

 

ا إنجازاته لتشمل ة الوطني اه المي شركة ذها تنف التي اإللكتروني التحول رحلت ومضت
ام21إيقاف ع ي ف ت كان اعي االجتم التواصل ائل وس في ا2016حساًبا وتوحيده ٬

ي الت الخدمات جودة ضبط بهدف ك وذل ة٬ المملك اطق من جميع يخدم واحد حساب في
وات وقن ة االلكتروني الخدمات ومنصة ة لألنظم دها توحي بعد أنه مبينًة للعمالء٬ تقدمها

ة اإللكتروني الشركة دمات خ ن م تفادوا اس ذين ال الء العم بة نس بلغت %83التواصل
عام ي2020خالل الت ول الحل ن م د العدي ق تطبي ي ف تمرار باس تسعى ا انه دةً مؤك م٬

العميات كفاءة بتحسين قامت أنها مبينًة الخدمة٬ حيز المشاريع بعض دخول في أسهمت
ع توزي دالت مع اع ارتف ى إل أدت تي وال ة المائي المصادر ن م دة الفائ م وتعظي التشغيلية

ى إل ة المملك اطق من ف مختل ي ف ة اليومي اه المي ات ا10,2كمي يومًي ب مكع ن ماليي
بـ ة ام8,7مقارن الع ي ف ا يومًي ب مكع تر م ن ساعات2016ماليي دل مع ادة وزي م٬

من المملكة مناطق بمختلف المياه العام10.5ضخ في يومًيا أكثر2016ساعة إلى
وإغالق19,3من الي٬ الح ا وقتن ي ف ا يومًي ضخ اه)120(ساعة مي ة تعبئ ة محط
بكات)أشياب( الش بر ع ا بتوزيعه ا مياهه ن م تفادة واالس ة٬ المملك اطق من ف مختل في

 .للعمالء
 

الصرف اه مي ات كمي ادة بزي قامت ا أنه الشركة أوضحت البيئي٬ الجانب يخص وفيما
من أكثر إلى المعالجة بـ5,1الصحي مقارنة يومًيا مكعب متر العام4,1ماليين في

بة2016 بنس المحطات ي ف الصحي الصرف لمياه الثالثية المعالجة نسبة رفع مع م٬
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إلى14% ة%78لتصل ام%64مقارن الع ي وأغالق2016ف مرمى75م٬
المناطق بمختلف الخام الصحي الصرف  .لمياه

 

تخدام باس تدامة مس ول حل تحداث اس ى إل الشركة سعت االستراتيجي الخزن مجال وفي
ى عل د المتزاي ب الطل ة ومواكب ائي الم األمن لتحقيق التحتية البنى في وإمكاناتها تقنياتها

ى إل لتصل ة المملك ي ف اه للمي تراتيجي االس الخزن عة س بزيادة ون18,7المياه٬ ملي
بـ ة مقارن مكعب ام11,5متر ع ي ف مكعب تر م ون استطاعت.م2016ملي ا كم
ام ع من المدة ى2016خالل من2020إل ثر أك ذ وتنفي د مــ ًر9,868م مت و كيل

المياه شبكات من خالل5,648طولًيا الصحي الصرف شبكات من طولًيا متًرا كيلو
ت بلغ ادة زي بنسبة اه المي دمات خ ة تغطي ادة زي ن ع ًال فض دة٬ الم س ن%5,3نف م

ام ع ذ من ة المختلف ة المملك اطق من ي ف بالسكان ة المأهول ام2016المساحة ع وحتى
ادة2020 زي بة بنس ة المملك اطق من ي ف الصحي الصرف خدمات تغطية رفعت كما ٬
المدة%5,5بلغت نفس  .في

 

دمات الخ اءة كف ع ورف تراتيجية االس دافها أه ق تحقي ي ف ية ماض ا أنه ركة الش ت وبيّن
ة المملك ة رؤي تهدفات لمس اً وفق ة المملك مناطق مختلف في لعمالئها م2030٬المقدمة

لتحقيق قياسية أداء ومؤشرات تنفيذية مسارات وفق الوطني٬ التحول برنامج ومبادرات
الوطنية المياه لشركة والتشغيلي المؤسسي األداء وكفاء والبيئية المائية  .االستدامة
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لتاريخ الصحفي 07/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر االنبعاثات..أوروباعنوان وخفض المناخ تغير لمكافحة جديد قانون لمصلحة باألغلبية تصويت

الخبر الخبرالسبت-24/10/2020-07/03/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد9875العددالكاتب 1تكرار

المناخ..أوروبا تغير لمكافحة جديد قانون لمصلحة باألغلبية تصويت
االنبعاثات  وخفض

 
 

 

ملزمًا أمرا باعتباره المناخ تغير مكافحة هدف المقترح القانون يكرس أن المتوقع  .من
الرياض"االقتصادية"  من

بصياغة ب يطال ترح لمق دهم تأيي عن أمس٬ األوروبي االتحاد في البيئة وزراء أعرب
ر أكث لتصبح ارة الق ام أم ق الطري د تمه قد خطوة في المناخ٬ تغير لمكافحة جديد قانون

البيئة على  .حفاظا
 

لـ ة"ووفقا ى"األلماني إل التوصل أجل ن م ات الحكوم ادة لق ر األم ة البيئ وزراء رك ت ٬
ة الكربوني ات االنبعاث خفض وهي للجدل٬ إثارة األكثر القضية بشأن اآلراء في .توافق

الـ ن م ة أغلبي وتت ص س٬ أم مبورج لوكس ي ف وزراء ال اع اجتم الل را27وخ وزي
المناخ تغير لمكافحة جديد قانون صياغة  .لمصلحة
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ي األوروب ان البرلم ع م اآلن أنه بش ات المفاوض دأ تب أن ن يمك ذي ال انون الق دد ويح
بحلول مناخيا محايدة تصبح أن ألوروبا يمكن كيف األوروبية٬  .2050والمفوضية

 
ا ملزم را أم بصفته المناخ تغير مكافحة هدف المقترح القانون يكرس أن المتوقع .ومن
وزراء ال ة٬ األوروبي المفوضية س رئي ب نائ تيمرمانس٬ فرانس حث التصويت٬ وقبيل

أول انون ك ي ف ي األوروب اد االتح اء زعم سيحاول ا فيم القانون٬ تبني )ديسمبر(على
الكربونية االنبعاثات خفض مسألة بشأن اتفاق إلى التوصل  .المقبل

 
ع دف ذي ال ر األم أمس٬ ي نيودله سماء السام الكثيف الضباب غطى متصل٬ سياق وفي
د دونال تصريحات من ة قليل اعات س د بع شديد٬ بأنه التلوث مستوى تقييم إلى السلطات

الهند في لالشمئزاز مثير الهواء إن القائلة  .ترمب
 

من ام س زيج م ى إل ي نيودله ي ف واء اله يتحول عام٬ كل من شتاء فصل كل بداية ومع
عوادم وغازات بها المحيطة المناطق في الزراعية الحرق عمليات عن الناتجة األبخرة
رارة الح ات درج بب بس ة المدين وق ف ت بقي تي ال ناعية٬ الص ات واالنبعاث ات المركب

خفيفة رياح  .وهبوب
 

غ يبل الدقيقة للجزيئات يوميا تركيزا أمس٬ نيودلهي في المتحدة الواليات سفارة وسجلت
الهواء269 من مكعب متر لكل دم.ميكروجراما بع ة العالمي الصحة منظمة وتوصي

الدقيقة الجزيئات تركيز متوسط مستوى.يوميا25تجاوز غ بل ة٬ المقارن بيل س وعلى
باريس في الجمعة صباح الدقيقة ة.ميكروجراما40الجزيئات الحكومي ة الهيئ ت وقال

ة افار"البيئي دهور"٬"س الت ن م د مزي دوث ح ع المتوق ن واء(م اله ودة ج ي دة)ف لم
ا"يومين هاريان تي والي ي ف ة٬ الزراعي الحرق عمليات في كبيرة زيادة إلى إشارة في ٬

ة الدقيق ات الجزيئ دل مع زيادة في يساهم ما المجاورتين٬ ي17والبنجاب ف ة المائ ي ف
 .نيودلهي

 
ألن ام الع ذا ه ر مبك ت وق ي ف دأت ب ة الزراعي الحرق عمليات أن السلطات وأوضحت
ذر الب ات عملي د موع دموا ق اء٬ الوب بب بس ة العامل د الي ص نق ن م ا خوف زارعين٬ الم

 .والحصاد
 

ه منافس ع م ه مناظرت الل خ س الخمي اء مس ب ترم د دونال ي األمريك رئيس ال ال وق
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بايدن جو ى"الديمقراطي إل انظروا الصين٬ ي ف لالشمئزاز مثير الهواء أن كم انظروا
لالشمئزاز مثير إنه الهند٬ إلى انظروا  ".روسيا٬

 
ى عل اء٬ الوب ة أزم ع م ام٬ الع ذا ه خاص بشكل وث التل أثير ت ن م العلماء 20ويحذر

نيودلهي يسكنون الذين نسمة  .مليون
 

ة٬ البحري ات للحيوان اعي الجم وق النف أن أمس٬ ارز ب ئي بي مسؤول ذكر موسكو٬ وفي
ة منطق احل س ة اتكا"قبال ب"كامش الطحال ادة زي ن ع اجم ن ي٬ الروس رق الش ى أقص

 .السامة
 

ة وكال ا نقلته ريحات تص ي ف ة٬ البيئ ر وزي وبيلكين ك تري دمي ال اس"وق ية"ت الروس
إن لطات)النفوق(لألنباء الس وأن ة٬ الزمني ترة الف ك تل ي ف ب الطحال مية س عن اجم ن

تويات مس ي ف نقص إلى باإلضافة الطحالب٬ في العادية غير الزيادة سبب تحديد تحاول
المياه في  .األكسجين

 
ر أكب تويات مس أي ر تظه م ل ة األولي النتائج أن روسيا في التحقيق هيئات أكبر وذكرت
حدوث د بع ه رؤيت م يت ذي ال ك ذل ل مث اه٬ المي ي ف البشر عن الناجم للتلوث العادي من
وق النف إن أمس٬ ان بي ي ف ة البيئ ر وزي م تقيي ق٬ التحقي لجنة أكدت فيما للوقود٬ تسرب

سامة نباتية عوالق عن ناجم أنه بدا  .الجماعي
 

البيئة لحماية الدولية المنظمة راكبي"جرينبيس"وكانت أن الشهر هذا أوائل ذكرت قد
المياه المسوا أن بعد بالتعب شعروا المنطقة في ي.األمواج ف الصادر ان البي ي ف وجاء

أول16 رين ر(تش ول)أكتوب أيل ف منتص ي بتمبر(ف ر)س البح اه مي ون ل ير تغ ٬
سيئة رائحتها  .وأصبحت

 
رك ت ا م الشاطئ٬ ى عل ة بحري ات حيوان وق ونف صحية تداعيات عن أشخاص وتحدث

الشواطئ من عديد طول على منظمة.جيف م"جرينبيس"وقالت ل ت الوق ك ذل في إنه
المحتملة العوامل من واسعة مجموعة تدرس وكانت الحادث سبب من متأكدة  .تكن
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لتاريخ الصحفي 07/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لـعنوان المشروع»أبعاد«المياه بنهاية لطبيعتها الخفجي طرق إعادة على وسنعمل مؤقته الحالية السفلته

الخبر الخبرالسبت-24/10/2020-07/03/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

إنجاز إلى المقاول???وصلنا أعمال ونتابع المشروع  من

لـ طرق»أبعاد«المياه إعادة على وسنعمل مؤقته الحالية السفلته
المشروع بنهاية لطبيعتها  الخفجي

 

الزويد-الخفجي  عافت

 

ادة إلع يز التجه ى عل الخفجي ة بلدي مع وبالتعاون تعمل أنها الوطنية المياه شركة قالت
الشركة ن م رداً ذلك جاء ٬ لطبيعتها الطرق وإعادة المياه شبكة للمشروع السفلتة كامل

صحيفة مانشرته على للمياه ة«الوطنية اإلخباري المحافظة»أبعاد شوارع ف تل حول
وان عن تحت ك وذل اه المي بكة ش ب أنابي تمديد أعمال اه(بعد المي بكة ش مشروع اول مق

الرقابه بتشديد ومطالبات الشوارع يتلف  ).بالخفجي

 
ذات ات الجه ع م بالتنسيق وم تق اريعها لمش ة والفني ية الهندس رق الف أن الشركة وإكدت
دم ع ي ف اهم يس ا بم ة التنفيذي الخطة مشاركتهم يتم حيث ٬ مشروع أي تنفيذ قبل العالقة
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المعتمدة الفنية لالشتراطات وفقاً والتنفيذ المرورية الحركة  .إعاقة
 

ن لحي ٬ ه ومؤقت ة آمن ات بطبق وردمها الخطوط تمديد يتم المشاريع هذه مثل في وتابعت
ن يومي ع بواق ذ تنف كانت والتي المنفذة الخطوط إمتداد على الضغوط اختبارات استكمال
ن م ل بالفع م ت ا م و وه ة٬ المروري ة الحرك ى عل أثير ت أي هناك يكون ال كي باألسبوع
غ يبل تي وال ة الحلقي ا وخطوطه دة الجدي بكة للش ة الفني ارات االختب ة كاف از إنج الل خ

ا أطواله وع كان)52(مجم س ة لخدم تر م و ي)35(كيل الخفج ة بمحافظ ًا مخطط
السكان بتطلعات ترتقي مائية  .بمنظومة

 
إلى وصولنا عقب حالياً نعمل أننا الشركة ٬%91وقالت بانتظام المشروع إنجاز من

ل كام ادة إلع يز التجه ى عل ة التنمي ي ف كشركاء األعمال تتابع التي المحافظة بلدية مع
لطبيعتها الطرق وإعادة وبمتابعتها العقد الشتراطات وفقاً للمشروع  .السفلتة
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