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لتاريخ الصحفي 29/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يتجاوزعنوان بالسعودية الغذائي و4الهدر سنويا66ًماليين طن ألف

الخبر الخبراألحد-11/04/2021-29/08/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

يتجاوز بالسعودية الغذائي و4الهدر سنويًا66ماليين طن  ألف

 

التحريرالرياض فريق  ـ

د والفق در لله أن الفضلي٬ رحمن ال د عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ وزير أشار
ع المجتم راد أف ى عل يتوجب ذا ل واالقتصاد٬ والصحة ة البيئ ى عل لبية س آثاراً الغذائي

الطعام يهدر وال الكفاية يحقق بما الغذائية المواد شراء في  .التوازن

غ تبل ة المملك في الغذائي الهدر كمية أن عن الوزارة كشفت و4فيما ن ألف66ماليي
من أكثر وعالمًيا سنويا٬ طن1.3طن  .مليار

 

ة متقدم وات خط و تخط عودية الس إن يطي٬ المش ور منص ة٬ البيئ ر وزي ب نائ ال وق
تهالك واالس اإليجابي لوك الس يز تحف الل خ من ذائي٬ الغ ن األم ق تحقي ي ف للمساهمة

الغذائي الهدر مخاطر وتالفي  .الرشيد
بـ يقدر الغذائي الهدر أن الفارس٬ أحمد للحبوب٬ العامة المؤسسة محافظ أكد 40بدوره

ي ف در اله ن م للحد ار واألفك النصائح ديم وتق الوعي ع رف يجب لذا سنويا٬ً لایر مليار
اركة والمش ع الجمي ل لتفاع ه تطلع ى إل ا الفًت ام٬ الطع ائض ف ن م تفادة واالس ذاء الغ

هدرها وتجنب النعمة لحفظ اليومية وممارساتهم  .بتجاربهم
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لتاريخ الصحفي 29/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سنويا4.06عنوان السعودية في المهدر الغذاء حجم طن مليون

الخبر الخبراألحد-11/04/2021-29/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد10044العددالكاتب 1تكرار

سنويا4.06 السعودية في المهدر الغذاء حجم طن  مليون

 

نحو يبلغ عالميا والهدر الفقد أن حجم إلى األرقام سنويا1.3تشير طن  .مليار
الرياض»االقتصادية«  من

ة المملك ف يكل ذائي الغ د والفق در اله أن حديثة دراسة نويا40.4كشفت س لایر ار ملي
تهدفة المس لع للس ا وفق در اله م حج غ يبل ا بينم تهالكي٬ االس اق اإلنف أساس 4.06على

إلى تصل بنسبة طن نحو33.1مليون الفرد مساهمة تبلغ إذ سنويا٬ المائة 184في
المهدر الغذاء من جراما  .كيلو

 
مناطق ع جمي ى عل ت وأجري وب٬ للحب ة العام المؤسسة دتها أع تي ال ة الدراس دت وأك

يتجاوز الخضراوات في الهدر أن ي335المملكة٬ ف الهدر يبلغ بينما سنويا٬ طن ألف
الكوسا والبطاطس38خضار طن٬ ف ار201أل والخي طن٬ ف طن82٬أل ف أل

والطماطم110والبصل طن٬ طن234آالف  .ألف
 

استهدفت التي الدراسة ز30.8وبحسب والخب دقيق ال في والفقد الهدر بلغ عينة٬ ألف
تهدر917 فيما سنويا٬ طن و557ألف األرز٬ من طن لحوم22ألف من طن ألف

إهدار جانب إلى و13الغنم٬ اإلبل٬ لحوم من و41ألفا األخرى٬ اللحوم من طن ألف
األسماك444 ي ف در اله بة نس غ تبل فيما الدواجن٬ لحوم من طن طن69ألف ف أل
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 .سنويا
 

غ يبل التمور في الهدر حجم أن إلى الدراسة بشكل137وأشارت ة والفاكه طن٬ ف أل
نحو والبرتقال608عام طن٬ والمانجو69آالف طن٬ خ12ألف والبطي طن٬ ألف
طن153  .ألف

 
دة تغري في والزراعة٬ والمياه البيئة وزير الفضلي عبدالرحمن المهندس قال جهته٬ من

واالقتصاد"٬"تويتر"على والصحة ة البيئ ي ف لبية س ارا آث الغذائي والفقد للهدر ٬"إن
ام٬ الطع در يه وال ة الكفاي ق يحق ا بم الغذائية المواد شراء في التوازن إلى الجميع داعيا

المملكة رؤية ألهداف الموارد2030تحقيقا على الحفاظ  .في
 

أن وب٬ للحب ة العام ة المؤسس افظ مح ارس الف دالعزيز عب ن ب د أحم المهندس ذكر بينما
بـ در يق ذائي الغ در ع40اله رف ى إل السعي ع الجمي ى عل فالواجب نويا٬ س لایر ار ملي

الطعام فائض من واالستفادة الغذاء في الهدر من للحد واألفكار النصائح وتقديم  .الوعي
 

نحو يبلغ عالميا والهدر الفقد حجم أن إلى األرقام ى1.3وتشير عل نويا٬ س طن ار ملي
بته نس ا م الم الع ويفقد العالمي٬ ي14الصعيد مرحلت ي ف ج المُنت ذاء الغ ن م ة المائ ي ف

االستهالك مستويات في كذلك كبيرة كميات تفقد كما التجزئة٬ وعروض  .الحصاء
 

العالم يفقد المتحدة األمم إحصائيات والخضراوات20وبحسب ه الفواك ن م ة المائ في
تُستخدم ا بينم ام٬ ع ة250كل والجوفي السطحية اه المي وارد م ن م ا مكعب ترا م و كيل

الزرقاء" بة"المياه النس ك وتل درا٬ مه أو ودا مفق ر األم ه ب ينتهي الذي الغذاء إنتاج في
تقريبا المستخرجة6تمثل المياه إجمالي من المائة  .في

 
د كوفي جائحة خالل ام الطع هدر أن المتحدة٬ األمم بشكل19-وذكرت ق للقل ير مث ٬

ادة زي ع تتوق دم المتق العالم أنحاء جميع في الطعام بنوك أن الحسبان في األخذ مع أكبر٬
دالت مع اع ارتف بسبب ماليا المتضررين األشخاص عدد زيادة بسبب الطلب٬ في كبيرة
ن الموظفي نقص بين تراوح التي المشكالت من عددا الطعام بنوك تواجه حيث البطالة٬
ع لتوزي بة مناس د تع م ل تي ال ع المواق ذلك وك ذاء٬ الغ إمدادات كفاية وعدم الخبرة٬ ذوي

الجسدي التباعد إجراءات بسبب الطعام٬  .عبوات
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لتاريخ الصحفي 29/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التصحر800عنوان آثار من للحد شتلة ألف

الخبر الخبراألحد-11/04/2021-29/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23463العددالكاتب 1تكرار

التصحر800 آثار من للحد شتلة  ألف

 

البالد ـ  الرياض

ة حمل ة٬ الملكي لمان س ك المل ة محمي تطوير وهيئة البيئي لألمن الخاصة القوات أطلقت
ة زراع دف به ة٬ للمحمي جير ة800تش لزراع افة إض ة٬ وبري ة رعوي تلة٬ ش ف أل

وع التن تعادة واس التصحر٬ آثار من للحد لها٬ النباتي الغطاء طبيعة مع المتوافقة البذور
العام خالل وتستمر الطبيعية٬ البيئات في  .األحيائي

 

ة العالق ذات القطاعات ن بي ة المجتمعي راكة للش ل وتفعي اون تع ادرة كمب ة الحمل أتي وت
ة وبلدي ة٬ الملكي لمان س ك المل ة ومحمي البيئي٬ لألمن الخاصة القوات في ممثلة بالبيئة٬
ار إكث ومحطة الجوف٬ بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة وفرع طبرجل٬ محافظة
الجوف سدر لرابطة طبرجل محافظة وفريق بطبرجل٬ والبرية الرعوية النباتات بذور

 .التطوعية
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لتاريخ الصحفي 29/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ينتج..فيديوعنوان الباطن حفر في السمكي االستزراع سنويًا8مشروع أطنان

الخبر الخبراألحد-11/04/2021-29/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2823العددالكاتب 1تكرار

ينتج..فيديو الباطن حفر في السمكي االستزراع 8مشروع
سنوًيا  أطنان

 

االسلمي-المواطن الباطن-فواز حفر
ي ف البلطي سمك ن م يرة كب ات كمي تزراع اس ي ف الح الف ليمان س ال األعم رجل نجح
توى مس ى عل ه نوع ن م روع مش أول ك اطن الب ر حف ة بمحافظ ة الخاص ه مزرعت

 .المحافظة

السمكي االستزراع  أهمية

مشروعاً ون ويك ه ل ة بحاج نحن بشيء أتي ن أن ي ه المشروع رة فك إن الح الف وقال
ا بدأن فرة الس ى عل رورية ض ة وجب مك الس ة وجب ألن ًرا ونظ ة٬ المحافظ ي ف اً نوعي
المشروع بتطوير فقمنا ممتاز واإلنتاج جيد مشروع أنه ووجدنا واحدة ببركة بمشروعنا

إلى وصلنا  .بركة16حتى
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أسبوعي300إنتاج بشكل  كيلو

من سنوياً يصل اإلنتاج أن إلى الفالح ى8وأشار م10إل ل ه وأن األسماك ن م ان أطن
وأصبحنا ور األم تحسنت ت الوق ع م ن ولك البداية في للمشروع جيد تسويق هناك يكن

يقارب ما األسبوع في وسوف300نبيع ير الكث ه يرغب ذي ال البلطي سمك ن م و كيل
مستقبالً األسماك من أنواع عدة هناك  .تكون

 

الورود زراعة  مشروع

الباطن ر حف ي ف نوعه ن م األول هو مشروع إطالق صدد في أنه الفالح سليمان وبين
هللا إذن وب األسماك٬ اه مي ى عل ذى تتغ ة محمي وت بي ي ف والزهور الورود زراعة وهو

محافظتهم إنتاج من لألهالي وطازج طبيعي ورد هناك  .سيكون
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/8dn9Qt-2_0I 
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لتاريخ الصحفي 29/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عسيرعنوان يزين الطائف ورد

الخبر الخبراألحد-11/04/2021-29/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7499العددالكاتب 1تكرار

عسير يزين الطائف  ورد

 
 

زايد:أبها  فيصل

من أخرى واع وأن ائفي الط ورد ال شذى وح يف ير٬ عس ك مال ني ب الد بب ا أبه مال ش في
امتداد على ورد250الزهور ال ماء لينتج للتقطير٬ مصنع وبجوارها مربع٬ متر ألف

العطرية األنواع من  .والعديد
 

تحفيزية  فكرة
اخ لمن ابه مش ا أبه ة مدين س طق أن رأى ذي ال وطن٬ ال اء أبن د أح ن م رة الفك دت تول

ان عثم د محم ول ويق ائفي٬ الط ورد ال لزراعة خصبة بيئة يجعلها مما قدمت:الطائف٬
ام ع أبها مدينة ورد1401إلى ال ة زراع ا فيه ود تج تي ال ائف الط ة مدين ن م ل للعم ٬

دا واله الشفا منطقة خاصة الطائف٬ مدينة يقارب الذي أبها مدينة مناخ وشدني الطائفي٬
من البحر سطح عن ارتفاعها يبلغ ى2200التي ى2300إل إل ك ذل ي فحفزن تر٬ م

أحضرت ث حي ة٬ كتجرب ا أبه ي ف ائفي الط الورد ائف1400٬زراعة الط ن م تلة ش

7



عسير مالك ببني بزراعتها  .وقمت
 

البيئة  تقبل
عثمان أن:ويضيف ة مؤهل ا به ة الزراعي ازات والحي ير عس ة منطق إن ف تي تجرب ن م

ن ولك فحسب ائفي الط ورد ال س ولي الطائفي الورد لزراعة به يستهان ال مصدرا تكون
ال ق الموجودة٬ ورود ال واع أن وعن ا٬ أنواعه ع بجمي ور والزه الورود لزراعة :أيضا
ك وكذل ة الزين ور زه ى إل إضافة ائفي٬ الط ورد ال وخاصة الزهور أنواع جميع نزرع

الزينة أشجار وبعض والفراولة والرمان الزيتون  .أشجار
 

والزراعة  السياحة
لـ ه حديث عثمان وطن«يختتم واضح٬»ال بشكل و تنم ير عس ة منطق ي ف ياحة الس أن ب

ة رؤي ق يحق ا بم ة٬ بالمنطق ياحية الس األنشطة ضمن المستهدفة الريفية السياحة خاصة
ى2030 عل ياح والس واطنين الم ال إقب ن م ابق الس م الموس ي ف ا جلي ك ذل ح واتض ٬

بالمنطقة السياحية  .المزارع
 

الطائفي  الورد
ديسمبر شهر في زراعته  موسم

الورد حقول وسقي وتسميد بحرث المزارعون  يبدأ
يناير منتصف في يكون الذي العناية موسم  يليه

الورد شُجيرات تقليم مرحلة بعدها  تدخل
أبريل وأوائل مارس نهاية القطاف لموسم الجميع  يستعد

بين تتراوح لمدة الموسم  يوما45إلى35يستمر
يوميا المقطوفة الورود عدد متوسط وردة70يبلغ  ألف

 
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/DYKh6SviFVs 
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لتاريخ الصحفي 29/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التمورعنوان نواة طيبة

الخبر الخبراألحد-11/04/2021-29/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7499العددالكاتب 1تكرار

التمور نواة  طيبة

 
 

المنورة الحربي:المدينة  سعد

الشريف2٬ وي النب المسجد عن ورة المن ة المدين ي ف ور التم مزارع تفصل متر كيلو
إذ زارع الم ك تل داخل ن م ر التم راء وش اء اقتن ى عل ا وزواره ة طيب الي أه ويحرص

شريفة نبوية بأحاديث وارتباطها ثمارها بجودة  .تمتاز
 

المياه  وفرة
ور تم أن اق٬ دق دهللا عب ابقا س ورة المن ة المدين ة بغرف ة الزراعي ة اللجن س رئي وأوضح
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رة بوف ل النخي يز وتتم ة٬ نبوي ث أحادي ا فيه وردت رم الح د ح ل داخ ورة المن ة المدين
ورا تم ج تنت ت زال ا م ث حي نين٬ الس لمئات الجوفية المياه من المزارع وتسقى اإلنتاج٬
ك وذل ورة٬ المن ة المدين دود ح خارج أخرى مزارع تنتجه أن يمكن ال عالية جودة ذات
ن م د العدي اك هن أن ى إل مشيرا الطقس٬ وكذلك المياه٬ ووفرة التربة منها عدة٬ لعوامل
وفشلت الحد٬ داخل المزارع في مميز نخيل والعنبر والصفاوين٬ العجوة منها األنواع٬
ا تموره يز تتم إذ أخرى اطق من ي ف ة المدين زارع م تمور تضاهي تمور إنتاج محاولة
خ بتاري زارع الم وارتبطت الحرم٬ د ح ارج خ تزرع التي العجوة عن تختلف بعالمات
ور التم نواة يشكل زال ما الذي التمر وجودة والوفرة٬ اإلنتاج بغزارة وتميزت المدينة٬

المملكة  .في
 

الجودة  عالية
ي أهال دى ل تعرف ودة الج ة العالي ور التم إن ي٬ الحرب فر س ن ب عيد س المزارع ال وق
م وحج رة والوف وع الن بحسب أصنافها وتختلف التمور نخبة من بأنها وزوارها المدينة
يزات بمم ة العالي وة عج وتعرف العجوة٬ ل مث ة نبوي بأحاديث منها عدد ويرتبط التمر٬
ة المدين داخل ب زارع الم أن ا كم اطق٬ المن بعض في المزروع العجوة باقي عن تختلف
ر أكث زارع الم ج وتنت ا٬ حوله العمران تمدد رغم التمور من وأصنافا عددا تقدم مازالت

اقتنائه11من على واألهالي الزوار يحرص التمور من  .نوعا
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/kPPuW4K_4TE 
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لتاريخ الصحفي 29/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األسعار450عنوان واستقرار الطلب لمواكبة لرمضان تمور طن ألف

الخبر الخبراألحد-11/04/2021-29/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21172العددالكاتب 1تكرار

األسعار450 واستقرار الطلب لمواكبة لرمضان تمور طن  ألف

بنسبة اإلقبال  %80ارتفاع

 
 

جمال  جدة-عبدالرحمن

 

ير توف دة٬ بج ور التم وق بس املون متع د ور450أك التم واع أن ع جمي ن م ن ط ف أل
بنسبة اإلقبال ارتفاع ظل في الحالي رمضان لموسم أنها%80استعداًدا إلى مشيرين ٬

ارب%35تمثل يق الذي السنوي اإلنتاج طن1.5من ون ون..ملي كرت سعر غ وبل
زنة والخالص بـ8السكري ة80كيلو زن وة العج ر تم سعر بلغ فيما و3رياال٬ كيل

زنة120 المفتل سعر بلغ كما أن80كيلو3رياال٬ موضحين ن%90رياال٬ م
والعجوة والسكري٬ الخالص يفضلون  .المستهلكين
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ا بتخزينه ون يقوم ور التم ار تج أن بالتمور٬ المستثمرين أحد الحليفي عبدالرحمن وبين

من أكثر إلى االستهالك فيه يرتفع الذي رمضان لموسم استعدادا فيما%80وتبريدها
تخصيص و%60يتم ارك المب رمضان لشهر المحصول ن ام%40م أي اقي لب

إن ال وق الخارجي٬ التصدير إلى إضافة ى%90السنة٬ عل ون يقبل تهلكين المس ن م
الجودة حيث من األفضل يعد الذي القصيم وسكري األحساء خالص  .صنف

 
ير توف ى إل دة٬ بج ور التم بمحالت املين المتع د أح الصعيدي محمد ألف450وأشار

دم وع األسعار تقرار اس ى إل ايؤدي م و وه ب الطل اع ارتف ة لمواكب رمضان لشهر طن
ع لرف ور التم بقطاع مؤخرا الدولة أبدته الذي االهتمام إلى وأشار كبير٬ بشكل ارتفاعها

الجودة ورفع والتسويق التصدير خطط ودعم الخارج إلى التصدير ي..نسبة عل ت ولف
الـ الل خ ور التم عار أس تقرار اس ى إل ور٬ التم الت بمح املين المتع د أح ابي 4الوص

ة زن والخالص السكري كرتون سعر بلغ حيث السابقة٬ بـ8أشهر و اال80٬كيل ري
ة زن العجوة تمر سعر بلغ بـ3فيما و ة120كيل زن ل المفت عر س غ بل ا كم اال٬ 3ري

 .رياال80كيلو
 

وع ن ن م خاصة الخارج ي ف بر أك ال بإقب يحظى ات ب السعودي ج المنت أن إلى وأشار
القصيم ور.سكري التم اج إنت ي ف ا عالمًي ة الثاني ة المملك ه في صنفت ذي ال الوقت وفي

بة تقبلية%17بنس المس ا رؤيته تهدفات مس منت تض المي٬ الع اج اإلنت ل مجم ن م
الم2030 الع مستوى على للتمور األكبر المصدر تكون المناطق.أن ف مختل ج وتنت

ور التم ن ًرا1.539.755م مؤخ ادرات الص ة كمي ت بلغ ن حي ي ف ٬ نوًيا س ا طًن
بقيمة184 طن لایر860ألف ل.مليون النخي دد ع ة31.234.155ويبلغ نخل

مساحة من107على ألكثر هكتار للنخيل123آالف زراعية حيازة ويسهم..ألف
التحويلية157 المنتجات صناعة في محلًيا للتمور  مصنًعا
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لتاريخ الصحفي 29/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخضراءعنوان السعودية مبادرة مع ..تزامناً

الخبر الخبراألحد-11/04/2021-29/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19951العددالكاتب 1تكرار

الخضراء السعودية مبادرة مع  ..تزامناً

هويتها تستعيد  الباحة

 

الرباعي●  @Al_ARobai)الباحة(علي

اد وأع الخاصة٬ ة الزراعي المدرجات تأهيل الباحة منطقة أهالي من مجموعات عاودت
رات الهج بسبب ا وهجره ا إهماله من ود عق ر إث ة الزراعي ة المنطق ة هوي ادرون المب

والوظيفية ز.التعليمية كن اء وإحي اتي النب اء الغط دارك لت ة بالزراع اب ش ل جي ويعتني
ة)البالد(اآلباء الترب وإصالح ددا٬ً مج اء بالبن ة المتهالك درانها بج اء االعتن خالل من

مخصصات في ممثالً الدولة دعم من واالستفادة النقية٬ التربة من أنواع وجلب بالتسميد
دود الس ة وإقام ار٬ اآلب ر وحف المزارع٬ لتأهيل الممولة والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة
يول٬ الس اه مي ع لتجمي ية األرض برك ال اء وبن ار٬ األمط اه مي ازة لحي ة الترابي وم والعق
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والشتالت الحديثة٬ الري منظومات الباحة.وتوفير رى ق ي ف الي األه ن م دد ع ادر وب
ح القم ة زراع بعضهم وباشر التعاونية٬ الزراعية الجمعية في التسجيل إلى ومحافظاتها

والزيتون واللوز والمشمش والرمان العنب أشجار  .وغرس
 

الريفية التنمية عضد  الجمعيات

درجات الم استصالح ادرة مب ل تفعي ي ف هام اإلس ة التعاوني ة الزراعي ات الجمعي تتبنى
الوسيط وتمثل الحديثة٬ الري ونظم األمطار مياه حصاد تطبيق عبر وتأهيلها٬ الزراعية
مان لض ارمة٬ ص ايير مع ات الجمعي ق وتطب زارعين٬ والم ة البيئ وزارة روع ف ن بي
كفاءة رفع الجمعيات وتتابع التراخي٬ أو التكاسل وعدم مشروعه في المزارع استمرار
اد واالعتم ة٬ الزراعي األغراض ي ف المياه الستخدام الالزمة اإلرشادات وتوفير العامل
ة إنتاجي ادة وزي ة٬ الريفي ة والتنمي ذائي الغ ن األم تحقيق في تسهم متجددة٬ مصادر على
ة االجتماعي ة التنمي ز وتعزي المحصولية٬ ة الزراع ر وتطوي تراتيجية٬ اإلس المحاصيل

 .واالقتصادية
 

المدرجات140 تأهيل إلعادة  مبادرة
الباحة منطقة على في140توزعت الزراعية المدرجات وترميم تأهيل إلعادة مبادرة

ق8٬ العقي ي ف ل النخي ة محافظ ل ك ي ف األصلية الزراعية الهوية وتأصيل محافظات٬
واة المخ ي ف ادي والك وز والم ّن والبُ را دا«وك ش ل ن«و»جب عي ه»ذي والفواك

ة الباح راة س ي ف والخضار ان والرم ورد وال والقمح ادرة.الموسمية المب داف أه ن وم
ق وتطبي تانية٬ والبس ا٬ منه ة الحقلي المحاصيل لزراعة وتجهيزها الزراعية التربة حفظ
ى إل إضافة اه٬ المي تهالك اس ل لتقلي ة حديث ري ائل وس خالل من المحاصيل٬ ري نظام
وزارة دعم وت ة٬ للمنطق االقتصادي ردود والم بية النس يزات الم ذات المحاصيل اختيار
مصادر ى عل ة الزراع ّجع تش إذ العضوية؛ ة للزراع ول التح والزراعة٬ والمياه البيئة
ز بتميي ة٬ الغذائي واق باألس ة المنافس دة ح ن م روج للخ ة٬ حيواني أو ة نباتي ة طبيعي
ن م هادات الش زارعين الم ل ني ر إث وية٬ العض ة للزراع عودي الس عار بالش ات المنتج

العضوية المنتجات في متخصصة عالمية  .شركات
 

بـ600إحياء شتلة20هكتار  ألف
من ة الثاني ة المرحل الفضلي دالرحمن عب دس المهن والزراعة والمياه البيئة وزير دشَّن

ادرة مب ذ ي«تنفي ف ار األمط اه مي اد حص ات تقني ق وتطبي ة الزراعي درجات الم ل تأهي
المملكة من الغربي تجاوزت»الجنوب ة مالي ة بتكلف ادة٬72 إع لمشروع لایر ون ملي
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وزارة600تأهيل ال رع ف م ودع ة٬ الباح ة منطق ي ف ة الزراعي درجات الم ن م ار هكت
على يزيد بما المزارعين ب20٬بالمنطقة والعن وز والل ون الزيت أشجار من شتلة ألف

ري ي ف األمطار اه مي ن م ادة لإلف زارعين للم ة والتأهيلي ة التدريبي برامج ال إلى إضافة
المحاصيل سوق د ويرف زارعين٬ الم ي ف ة التنمي روح زز يع ا م الزراعية٬ المحاصيل
خالل من اه المي مصادر ر تواف ا ومنه بية النس ا المزاي ن م تفادة واالس بالتنوع٬ الحقلية
ة آلي وتأصيل ة٬ الطبيعي وارد الم خالل من ذائي الغ ن األم تحقيق في يسهم ما األمطار
بنفس اج اإلنت كفاءة زيادة خاللها من يمكن التي الطرق بأفضل األمطار حصاد وتقنيات

 .المساحة
 

مثمرة شجرة مليون  نصف
طب مقومات الباحة ن?ع?تمتلك بي برى الك واق األس ن م ا وقربه ة٬ الترب ودة ج من ة٬

مية٬ الموس ا وأمطاره ة٬ الجوفي ة المائي ا موارده ى إل افة إض وعسير٬ ة وبيش الطائف
ات النب ثروات ح?وال وال اع?وان?ة القط اتف تك د الراص ويلحظ ام?ة٬ والع اص الخ ن

العهد ولي مبادرة لصالح وتفعيلها المقومات الخضراء(الستغالل عودية دى)الس أب إذ ٬
ون ملي ف نص ير لتوف تعدادهم اس ي الماض اء الثالث دت انعق ل عم ة ورش ي ف ركاء الش

ام ع ة نهاي ل قب ا لزراعته رة مثم جرة ان2022ش الث ة المرحل ائص خص ن وم ة?٬
والمهجورة ة المهمل ة الزراعي األراضي ن م د المزي ل تأهي ومنها المبادرة٬ في التوسع

وبم الباحة ج?زان?في أمر?ات شركة وتسهم درجات?ك?دة٬ الم ى إل المياه رفع في ة
القر?الزراع الم?ة شح مواسم في المزارع إلعانة السدود٬ من  .اه?بة

 
تأهيل لوز30إعادة شجرة  ألف

ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ص ة3وخّص لزراع زة مجه ة زراعي ع مواق
غ ويبل راض٬ االنق ن م يرة األث الشجرة وحماية اإلنتاج لزيادة المنطقة٬ في اللوز أشجار

الباحة في اللوز أشجار نويا30ًعدد س تنتج شجرة٬ المتوسط30ألف ي ف غ كل ف أل
دة المتح لألمم والزراعة األغذية منظمة وتتعاون مزرعة٬ ألف او(من وزارة)الف ع م

ام االهتم ى عل زارعين الم ث لح جيعية٬ تش ات عين تزراع الس ة المنطق ارة وإم ة٬ البيئ
ون ك ة٬ الباح ي ف ان المك ة طبيع ب تناس تي ال ناف األص ف بمختل درجاتهم م ة بزراع

جبلية مدرجات إلى تحتاج اللوز الظروف.زراعة مختلف بتحملها اللوز شجرة وتتميز
ا إنتاجه م موس ون ك بشري٬ دخل ت أي دون وي وترت اه٬ المي تهالكها اس ة وقل المناخية٬
ة الزراعي اث األبح ت وأثبت المطر٬ غزارة وبدء الشتاء٬ فصل نهاية بقرب دائماً يرتبط

الجفاف تحمل على اللوز  .قدرة
 

15



 
الحتضان نموذج شجرة5الزيتونة  آالف

ود بجه أسهم إذ ة٬ الباح ة منطق توى مس ى عل ة نوعي اس عب صالح دكتور ال تجربة تعد
ة زراع ي ف ن5فردية م ون زيت شجرة ن22آالف م ثر أك نوياً س ج تنت 10صنفا٬ً

المباركة ثمرتها جانب إلى الزيتون زيت من استصالح.أطنان ى إل اس عب ن اب ادر وب
مساحة على المزرعة ق150٬موقع العقي ق طري ى عل بهر مركز في مربع متر ألف

معصرة ا به ملحق ة٬ منوع وأخرى ى األول ة بالدرج ون الزيت أشجار ة زراع لغرض
ول٬ للخي طبل وإس ور والطي ات النبات ض لبع ات ومحمي العسل اج إلنت ل ومنح ون للزيت

إلى وتوظيف3إضافة ري٬ ال ال أعم ي ف منها لالستفادة األمطار مياه لتجميع خزانات
ببناء التقليدية٬ الزراعية المدرجات المعروف100تكوينات لوب األس و ه كما مدرج

ن م ة والترب رب التس ن م اه المي ى عل اظ الحف دف به روات الس ال جب داد امت ى عل
 .االنجراف

 
بُج«تجربة الباحة»ذات وسط واحة  لتأسيس

نحو توفير في خميس آل مداوس بن فيصل المزارع رواتبه250اجتهد من لایر ألف
نحو تأهيل ويبدأ العاصمة الرياض من ليعود وادي50الشهرية٬ ي ف ع٬ مرب متر ألف

ج( بُ الفه٬).ذات أس أرض ل تأهي ي ف ة البيئ وزارة ادرة مب ن م س خمي آل تفاد واس
ة بزراع ا إليه روح ال ادة و5وإع ب٬ عن جرة ش ة500آالف تجرب اض وخ وزة٬ ل

وحفر نجاحا٬ً وحققت العام لهذا القمح ن3زراعة بخزاني المبادرة ورفدته جوفية٬ آبار
األمطار مياه  .لحصاد
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لتاريخ الصحفي 29/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان بـ5حملة الكيابل حرق لمواجهة القطيف«جهات »بدراني

الخبر الخبراألحد-11/04/2021-29/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17467العددالكاتب 1تكرار

من بـ5حملة الكيابل حرق لمواجهة القطيف«جهات  »بدراني
واألخشاب92إزالة للسكراب  موقعا

 

 

المخالفة المواقع تزيل البلدية  )اليوم(معدات
 

المسري  القطيف-أحمد

شرطة ع م تراك باالش صفوى٬ مركز ة بلدي ي ف ة ممثل ف القطي محافظة ة بلدي ت أزال
صفوى٬ إمارة ومركز والزراعة٬سيهات٬ والمياه البيئة دني٬ووزارة الم الدفاع وإدارة

ذارات92 اإلن ن م د العدي ه توجي د بع ك وذل دراني٬ الب بموقع المخالفة للمحالت موقعا
ي ف ة المخالف للمحالت ة اإلزال ال أعم تكمال اس ار وج ية٬ التفتيش والجوالت المتكررة٬
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القادمة  .الفترة
 

متكررة  جوالت

الت الحم أن هاب٬ ش آل دهللا عب القطيف ب ابق الس دي البل س المجل كرتير س ح وأوض
ات والجه ة البلدي ل قب من البدراني ومحالت والخردة والسكراب المواقع على المتكررة
ة٬ بالترب ث والعب الكيابل حرق وأبرزها السائبة٬ العمالة مخالفات من تقلل العالقة٬ ذات
اإلجراءات ذه به يدا مش ة٬ الزراعي األرض ي ف ة العمال ث وعب الت المح اثر تك ع وتمن

العابثين عبث من البيئة لتنظيف  .الهادفة
 

رق ح بب بس ة المنطق ف تل وداء س حابة س ه تواج ت كان ة المنطق إن هاب٬ ش آل ال وق
ات بالمخالف يغص الرياضية٬ ايف ن األمير لصالة المقابل البدراني موقع وكان الكيابل٬
ج يع ع وموق ط مخط ى إل دمات مق ير وبغ ول وتح ي٬ زراع ط مخط ه أن م رغ ة٬ البيئي
اء أثن ب األغل ي ف ك ذل ويكون دمام٬ ال مة جاس إغالق د بع ة خاص ة٬ البيئي ات بالمخالف
ل٬ اللي اء أثن ة مختلف ع مواق ي وف ات المخالف يرا كث تنشط إذ بوع٬ األس ة نهاي اإلجازات
مية الرس ات الجه وف وق ن ولك النهار٬ أثناء المخالفات وأصبحت الحالة تطورت ولكن
دوام ال ى عل ة المتابع ون تك أن ل ونأم ور٬ األم ضبط ي ف اهم س بحسم٬ المخالفات لهذه

البدراني موقع في  .وباستمرار
 

متعددة  بالغات
الجوالت د بع ترة٬ الف ذه ه يرا٬ كث ف اختل الوضع إن دالعال٬ عب د محم واطن الم ال وق
بب بس ات البالغ ن م د العدي ديم تق رى ج ه أن ى إل يرا مش ديات٬ التع ة لمواجه ة المكثف

والعبث  .التعديات
 
ا:وقال م بخالف ديات٬ التع ة وإزال ررة المتك بالحمالت المخالفات هذه واجهت البلدية

ة العمال ه تزيل ملصق٬ ووضع المحالت ال قف إغالق ب اء االكتف ن م السابق في يتم كان
ذات ات للجه الشكر ا موجه واإلجراءات٬ رارات للق ٍد تح ي ف اطها٬ نش ة لمزاول وتعود

الظاهرة مواجهة في جهودها على  .العالقة
 

نظامية  إجراءات
م ف القطي محافظة بلدية رئيس ق.وأوضح تطبي عن ى تتوان ن ل ا أنه يني٬ الحس د محم

اك وهن ا هن ام تق ات مخالف أو ديات تع أي ب تسمح ولن النظامية٬ واإلجراءات .القرارات
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تراطات اش ة بالئح د والتقي ات والتعليم ة٬ األنظم ق بتطبي تزام االل رورة ض ى إل ا ودع
ة ن.البلدي م ات والمخالف المالحظات عن الغ اإلب ي ف واطنين الم اون تع ى إل ا دع ا كم

مركز بالبلدية940خالل الخاصة الرسمية اإللكترونية التواصل مواقع  .أو
 

زراعي  مخطط
مخطط هو الرياضية ايف ن ير األم وصالة مدينة غرب الواقع البدراني موقع أن يذكر
د والحدي الخردة ع بي لمزاولة ومنطقة صناعية٬ منطقة إلى تحول ولكنه معتمد٬ زراعي
ع موق إغالق م ت أن د بع والسيراميك٬ الرخام وبيع السائبة٬ للعمالة وتجميع واألخشاب٬

مة« الت»الجاس مح م لتقتح ران٬ والظه ل الجبي ن بي ريع الس ق والطري دمام ال رب غ
عشوائي»البدراني«الجاسمة وبشكل الحكومية األراضي على التعدي خالل  .من

النظامية لإلجراءات تطبيقا المخالفات  مواجهة
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لتاريخ الصحفي 29/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للبيئةعنوان الوطنية المراكز ومسؤولي للبيئة والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل تستقبل فيصل الملك جامعة

الخبر الخبراألحد-11/04/2021-29/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل تستقبل فيصل الملك جامعة
للبيئة الوطنية المراكز ومسؤولي  للبيئة

 

الخميس العوهلي عبدالعزيز بن محمد الدكتور فيصل الملك جامعة رئيس معالي استقبل
ن1442شعبان26 ب امة أس دكتور ال للبيئة والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل هـ

ة الجامع مسؤولي ن م عدد بحضور للبيئة٬ الوطنية المراكز ومسؤولي فقيها٬ .إبراهيم
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ي ف ة العمراني المنجزات يضم م مجس ى عل وصولهم فور الضيف الوفد أعضاء واّطلع
الجامعية  .المدينة

ية المؤسس ة الهوي عن عرًضا تضمنت تي وال التقديمية٬ العروض من عدد تقديم بدأ ثم
مجاالت ي ف العلمي البحث ممكنات عن وعرًضا عام٬ خالل منجزاتها وحصاد للجامعة
ة منظوم م دع ي ف ال األعم ة وتنمي ار االبتك لقطاع ب المرتق الدور عن وعرًضا البيئة٬
البيئية المنظومة دعم في المعلومات وتقنية الحاسب علوم كلية دور عن وعرًضا البيئة٬
ة لمنظوم وق الحق ة كلي م دع عن ا وعرًض اإلطار٬ ذا ه ي ف االصطناعي ذكاء ال ودور

األكاديمية والبرامج البحثية والفرص  .البيئة

 
مجاالت ه خالل نوقشت ر الزائ د الوف ع م ا اجتماع ة الجامع س رئي الي مع عقد ذلك بعد
يدة الرش ه وقيادت وطن ال ات وتطلع طموحات ق يحق ا بم المشترك التعاون -ومسارات

هللا الوطنية-أيدها والبيئية التنموية النهضة تحقيق في والمساهمة ٬. 
 

ي البحث يز التم ز لمرك دائم ال المعرض في الضيف للوفد جولة الزيارة أجندة وتضمنت
واالطالع واألبحاث٬ دريب الت ة محط ى عل موسعة ة جول ذلك وك والتمور٬ النخيل في
النوعية والبيئية الزراعية والمشروعات االقتصادية٬ البحثية المنجزات من عدد  .على
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لتاريخ الصحفي 29/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يضبطعنوان القطيف مرفأ على مفاجئ مخالفة3تفتيش لنشات

الخبر الخبراألحد-11/04/2021-29/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17467العددالكاتب 1تكرار

يضبط القطيف مرفأ على مفاجئ مخالفة3تفتيش  لنشات

 

 

اللنشات تفتيش خالل البحرية الرقابة  )اليوم(فرق

المسري  القطيف-أحمد

ف٬ القطي ة بمحافظ السمكية ثروة ال اث أبح ز مرك ذها نف تي ال المفاجئة٬ الحملة أسفرت
أ بمرف الصيد وسائط على الشرقية٬ بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة لفرع التابع

ن م ثر أك ش تفتي عن ف٬ وضبط36القطي ا٬ ة3٬لنًش مخالف باك ش ا به اللنشات ن م
ا ومجموعه ايلون٬ الن ن م نوعة مص ل برامي ذلك وك المخزن٬ رف غ في أة مخب ت كان

أطوالها197 بلغت شبك  .متًرا17730قطعة
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م الشرقية ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ال ق ه٬ ناحيت .من
اث أبح ز بمرك ة البحري ة والرقاب التفتيش ب ين المختص ن م ا فريق إن يري٬ المط امر ع
ات عملي ذوا نف القطيف ب الحدود حرس قطاع ع م اون وبالتع بالمحافظة السمكية الثروة

المخالفين لضبط القطيف؛ بمرفأ الصيد وسائط على مفاجئة  .تفتيش

م أبحاث.وأشاد ز ومرك ة بالمنطق السمكية ثروة ال إدارة ه تؤدي الذي بالدور٬ المطيري
مان ولض دراتها ومق ة الطبيعي ثروات ال ى عل ة المحافظ ي ف القطيف ب مكية الس ثروة ال
أجل ن م اون التع ى إل يرهم وغ صيادين من ع الجمي ا داعي ة٬ القادم ال لألجي استدامتها

الهدف ذلك  .تحقيق
 

م القطيف ب السمكية الثروة أبحاث مركز مدير د.وأكد تقي ضرورة الشويرد د خال د ولي
احل الس ي ف يد بالص ة الخاص ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ريعات بتش يادين الص
عليها المنصوص والعقوبات الجزاءات نظام سيطبق وأنه العربي٬ الخليج من السعودي

المخالفين بحق النظام  .في

مخالفة شباك  ضبط
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لتاريخ الصحفي 29/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العائمعنوان صافر خزان الحل..أزمة بقرب متفائلة المتحدة األمم

الخبر الخبراألحد-11/04/2021-29/08/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد3585العددالكاتب 1تكرار

العائم صافر خزان الحل..أزمة بقرب متفائلة المتحدة  األمم

اللوجستية القضايا جميع لحل جهدها قصارى تبذل إنها  قالت

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

 

راء إج د بع ل٬ ح ى إل ل للتوص االقتراب ب ا تفاؤله ن ع دة المتح م األم ت ض"أعرب بع
البنّاءة ق"المناقشات يتعل فيما األسبوع٬ هذا باليمن صنعاء في الواقع األمر سلطات مع

العائم صافر  .بخزان

أن ي٬ اليوم الصحفي ر المؤتم ي ف حق٬ فرحان ام الع األمين باسم المتحدث نائب وأكد
ة األمني ات والترتيب تية اللوجس القضايا ع جمي لحل دها جه قصارى ذل تب المتحدة األمم

 .العالقة
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ال ي:وق ف ع الواق ر األم لطات س ع م اءة البنّ ات المناقش ض بع دة المتح م األم رت أج
حل من أكثر نقترب بأننا بحذر متفائلة وهي األسبوع٬ هذا  .صنعاء

 

ل"فرحان"ونقل قب ة العالق القضايا جميع حّل إلى حاجة ثمّة أن الرسمي المتحدث عن
المهمة في قدًما والمضي السفن الستئجار إضافية مانحة أموال تخصيص من نتمكّن أن

مضيفًا االتجاه:الفنية٬ هذا في نسير أننا  .يبدو
 

إلى مشيًرا قريًبا٬ األمر هذا حول األخبار من مزيد على الحصول في أمله عن وأعرب
أسرع ي ف للتحرك الملّحة الضرورة ى عل الضوء ليط تس أيضاً وّد ت المتحدة األمم أن

ممكن  .وقت
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لتاريخ الصحفي 29/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األخضر«عنوان الدين الدولي..»تبادل والبنك النقد صندوق أروقة إلى طريقها تشق فكرة

الخبر الخبراألحد-11/04/2021-29/08/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد10044العددالكاتب 1تكرار

األخضر« الدين أروقة..»تبادل إلى طريقها تشق فكرة
الدولي والبنك النقد  صندوق

 
 

الرياض»االقتصادية«  من
 

تثمارات اس ل مقاب ي ف الفقيرة الدول ديون تخفيف فكرة ة"شقت للبيئ ة ا"مراعي طريقه
دولي٬ ال ك والبن الدولي النقد لصندوق الربيع اجتماعات إطار في الحالي األسبوع خالل

المقبل الخريف في المناخ قمة بحلول ملموسة اقتراحات عرض هدف  .مع
 

ا عليه الممارسة الضغوط جانب إلى فهي مزدوجة٬ أزمة الدخل المتدنية الدول وتواجه
في يضعها ما بيئية٬ مشكالت مواجهة أيضا عليها دينها٬ ير"لتسديد كب ضعف "وضع

الدولي النقد لصندوق العامة المديرة جورجييفا كريستالينا أكدت ما  .على
 

المشكلتين"وأضافت بين تربط حلول عن البحث المفيد عن"من متحدثة الدين"٬ تبادل
لـ"األخضر وفقا أن".الفرنسية"٬ على الدولي البنك باسم ناطقة د"وشددت كوفي ة أزم

ي19- الت دة المتزاي اطر المخ ة مواجه ة النامي دول ال ى عل عب األص ن م ت جعل
البيئية والكوارث المناخي التغير  ".يطرحها

 
الطوارئ اعدات مس تخدمت اس ة٬ الميزاني ي ف وامش ه أي ن م ة المحروم دول ال وهذه

واالقتصادية الصحية األزمتين  .لمواجهة
 

في"وأضافت قياسية مستويات عند كان الذي الحكومات مديونية عبء زيادة خالل من
اش االنتع ي ف تثمارها الس ل أق وارد م ع م ها نفس دول ال د تج ة٬ األزم ل قب اس األس
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أكثر مستدامة أسس على العالم سيضع الذي  ".االقتصادي

 
م األم عن ال فض واشنطن ي ف تين المؤسس عن ن ممثلي تضم ل عم مجموعة كلت وش
درس ل الي٬ الح األسبوع خالل االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون ومنظمة المتحدة

متزامنة تحديات مواجهة على الدول لمساعدة االبتكارية  .الخيارات
 

دولي ال ك البن باسم ة الناطق ت "وقال ج: النه د نع ن لك ه٬ بدايات ي ف زال ي ال ل العم ذا ه
ديات لتح ة المحتمل ول الحل بين الجمع كيفية كثب من ندرس أن علينا أساسيا٬ االستباقي

هذا زمننا في الرئيسة التنمية مشكالت لمواجهة والدين  ".المناخ

 
الـ األطراف ر مؤتم أن إال ة٬ ملموس إجراءات إلعالن زمني جدول أي يعتمد 26ولم

الثاني تشرين في جالسكو في يعقد الذي المناخ محطة)نوفمبر(حول يشكل قد المقبل
هذه العمل لمجموعة  .مهمة

 
الدولي النقد صندوق عام مدير جورجييفا كريستالينا "وقالت الدولي٬: البنك مع سنعمل

الـ األطراف مؤتمر إلى26وبحلول يعود الحال بطبيعة الخيار٬ هذا صعيد على سنتقدم
اعتماده قرار والمدينة الدائنة  ".األطراف

 
اريع مش ل وتموي ة التنمي ي ف المتخصصة دان ميري ة مجموع مؤسس ديو٬ تييري وأكد
واضحة شروط ع م ترافق ت أن يجب رة الفك ذه ه ورت تبل ال ح ي ف أنه التحتية٬ البنى
أن يما س وال ة٬ للبيئ ة مراعي اريع مش ال فع س ينعك ديون ال ف تخفي أن ن م ق للتحق

والدائنة المدينة الدول عاتق على أوال تقع  .المسؤولية
 

من ير كث ي ف بالوضع دوليتان ال ان الماليت تان المؤسس تهتم س يرة الفق دول ال ب جان ى إل
ى عل تحصل ال تي ال وسيطة مداخيل ذات اقتصادات تعد التي الصغيرة الجزرية الدول

نفسها  .المساعدات
 

د كوفي ة أزم أن إال ياحة٬ الس ى عل ل هائ كل بش دول ال ذه ه د ى19-وتعتم إل أدت
السفر على القيود بسبب إيراداتها ان.نضوب األحي ب أغل ي ف االقتصادات هذه وتواجه

جسيمة أضرارا تلحق التي المدمرة األعاصير مثل قصوى مناخية ظواهر  .أيضا
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ة المناخي دمات الص ام أم عف الض أن ى عل الي الح بوع األس الل خ ا جورجييف ددت وش
د ق تي ال افع المن دة مؤك ة٬ دولي ويالت تم تخصيص دى ل بان الحس ي ف يؤخذ أن ب يج

ال ح ي ف دول ال ل ك ا منه تفيد ة"تس المناخي ة لألزم بر أك ا اهتمام ت الق"أول إط ع م
جديدة عمل فرص توفر  .مشاريع

 
"وقالت ي: ف ل عم فرص سبع ر توف التي المتجددة الطاقة مصادر مثاال نأخذ أن يكفي

التقليدي الفحم قطاع في واحدة عمل فرصة  ".مقابل

 
القول ب ت "وختم ة: ومقاوم ة الترب ة نوعي ردي ت ة ومعالج جير التش ادة إع أن ا كم

أن رار الق لصانعي ي فينبغ يرة كب ة عامل دا ي ب تتطل اطات نش ا كله ة المناخي الصدمات
فصاعدا اآلن من ذلك في  ".يفكروا
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لتاريخ الصحفي 29/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر شجرعنوان على يقضي الجائر بالليث"السواك"الرعي

الخبر الخبراألحد-11/04/2021-29/08/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد3585العددالكاتب 1تكرار

شجر على يقضي الجائر  بالليث"السواك"الرعي

المختصة الجهات بتدخل يطالبون  األهالي

 

البجالي المكرمة-عبدالرزاق  مكة

لوقف بالمحافظة٬ البيئة مكتب غياب عن الليث محافظة شرقي عيار سكان تساءل
األراك شجر له تتعّرض الذي الجائر ولكن"السواك"الرعي سنوات منذ عيار بوادي

تدّخل  .دون
 

تلقتها شكوى في األهالي والمياه"سبق"ويقول البيئة وزارة فرع وقوف تتطلب
معاناتهم على عاجل بشكل المكرمة مكة بمنطقة "والزراعة التابع: عيار وادي يعتبر

تلك عانت حيث الخضرة٬ دائمة األراك أشجار من بواحات غنًيا الليث٬ لمحافظة
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حتى المساويك٬ بائعي قِبل من جذورها قطع من الماضية السنوات مر على األشجار
النمو إلى األشجار تلك وعادت ذلك٬ إليقاف حينها األهالي  ".تدخل

 

"وأضافوا ي: ف المنتشر ل اإلب ع قطي ن م األشجار ك تل عانت بل هنا٬ األمر يتوقف لم
ا وغيره السدر أشجار ى عل قضت ا مثلم األراك شجرة على ستقضي والتي المنطقة٬
ة البيئ وزارة رع ف رأسها ى وعل المختصة ات الجه دخل تت م ل ا م اتي٬ النب اء الغط ن م

المكرمة مكة بمنطقة والزراعة  ".والمياه
 

تحرك اك هن ن يك م ول شكواهم ع م يتجاوب لم الليث بيئة مكتب أن إلى األهالي وأشار
اذ إلنق العاجل بالتحرك المنطقة فرع يطالبون جعلهم الذي األمر وهو سنوات٬ منذ يذكر
ن م ببين المتس اف وإيق محالة ال التصحر إلى سيؤدي الذي الجائر الرعي ومنع المنطقة

الرعي عملية وتقنين اإلبل  .أصحاب
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