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لتاريخ الصحفي 11/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المباركعنوان األضحى عيد بمناسبة الرشيدة القيادة يهنئ الفضلي

الخبر الخبراألربعاء-21/07/2021-11/12/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 12تكرار

المبارك األضحى عيد بمناسبة الرشيدة القيادة يهنئ  الفضلي

 

 واس-الرياض
الفضلي عبدالمحسن بن عبدالرحمن المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير معالي رفع
احب ولص ٬ عود س آل دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل ريفين الش رمين الح ادم لخ ة التهنئ
س مجل س رئي ب نائ د العه ي ول دالعزيز عب ن ب لمان س ن ب د محم ير األم ي الملك السمو

الدفاع وزير هللا-الوزراء هللا-حفظهما سائال ارك٬ المب األضحى عيد حلول بمناسبة
وجل- ار-عز واالزده األمن ب وشعبها البالد هذه على وأمثالها المناسبة هذه يعيد أن

األمين عهده ولي وسمو الشريفين الحرمين لخادم الحكيمة القيادة ظل هللا-في دهما -أي
. 
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م موس إنجاح بيل س ي ف ا قطاعاته ع بجمي ة الدول ذلها تب تي ال ود الجه ى إل معاليه وأشار
الرشيدة القيادة بحرص منوهاً ٬ هللا-الحج ع-أيدها جمي ديم وتق اج الحج سالمة ى عل

وسهولة يسر بكل مناسكهم أداء من ليتمكنوا لهم والتسهيالت  .الخدمات

ة منظوم خالل من ة الدول ود جه ياق س ي ف وزارة ال ه تقدم ما الفضلي الوزير وأوضح
ورة المن ة والمدين ة المكرم ة مك ن م ل ك ي ف دمات خ ن م ة والزراع اه والمي ة البيئ
اه والمي اد٬ واألرص ئي البي حاح واإلص ة البيئ ال مج ي ف يما الس ٬ ة والمشاعرالمقدس
ا فيم ة المعني ات الجه ع م اركة والمش ة٬ والبيطري المحجرية الخدمات وتقديم وخدماتها٬
يق التنس ى إل افة إض ٬ احي واألض دي اله وم لح ن م ادة لإلف ة المملك روع بمش ق يتعل
ل بعم ة العالق ذات رى األخ دمات بالخ ق يتعل ا فيم ة المعني ات الجه ل ك ع م ة والمتابع

 .الوزارة
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لتاريخ الصحفي 11/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئيةعنوان المخاطر مواجهة

الخبر الخبراألربعاء-21/07/2021-11/12/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الحسينيالكاتب الرصد10145العددعامر 1تكرار

البيئية المخاطر  مواجهة

 
 

الحسيني.د محمد بن  عامر

ط التخطي ة أهمي درك ن أصبحنا الماضيين٬ امين الع ي ف الم بالع رت م التي الجائحة بعد
دوثها ح ل يحتم تي ال اطر المخ كال أش ع جمي ي.لمواجهة ف تؤخذ ت كان تي ال المخاطر

حية٬ الص اطر المخ ن م ة مختلف واع أن دوث ح ع يتوق اآلن الم فالع دودة٬ مح بان الحس
ا وغيره ادية٬ واالقتص ة٬ ا٬.والبيئي إليه ات االلتف ب يج تي ال ة المهم اطر المخ ن م

للمجتمع وصحية بيئية كوراث في تتسبب قد التي البيئية٬  .المخاطر
 

من ثر أك ي ف واء اله وث تل قضية تناول العالمية٬ الصحة لمنظمة تقرير ة90في دول
الم الع ول في.ح ة المنطق دول عاشتها تي ال الصناعية ة النهض أن ى إل ر التقري ار أش

عوادم من الحاصل وث التل إلى إضافة التلوث٬ نسبة ارتفاع إلى أدت الماضية٬ العقود
يشكل الذي الهواء50السيارات٬ في الهيدروكربوني التلوث من المائة  .في

 
ة لحماي حيحية التص راءات اإلج اذ باتخ يرا أخ دأت ب ة المملك أن ر التقري ل يغف م ل ا كم
إلى إضافة متخصصة٬ عالمية شركات إلى البيئة حلول قضية بإسناد بدأت حيث البيئة٬
ذ تنفي ال فع دئ ب ث حي ية٬ الشمس ة الطاق ن م تفادة االس ل مث المتاحة٬ البدائل إلى التوجه

و نح استخدام ستوفر البديلة٬ الطاقة من لالستفادة ود28مشاريع الوق ن م ل برمي ف أل
 .المستخدم

 
ي ف والخاصة ة العام القطاعات مساهمة موضوع نفتح أن الملح من تجعل القضايا هذه
األرض٬ وجه ى عل اة الحي دد ته تي ال ة البيئي ر الظواه ظل في خصوصا البيئة٬ حماية

وغيرهما األوزون٬ وثقب الحراري٬ االحتباس ة.مثل الرقابي ات الجه دور ى إل إضافة
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القضايا هذه لمثل االهتمام توجيه في مسببات.واالستشارية كون بأن يعتقد العام القطاع
اع القط ل المقاب ي وف ا٬ مجابهته ب تج ؤولية مس د يع ال ه٬ من ة نابع ير غ وث التل ذا ه
د تع ا ألنه ا٬ يغفله القضايا٬ ذه ه ل بمث ام الع القطاع تراث اك دم ع رى ي دما عن الخاص٬

مباشرة المنتج منها يستفيد ال إضافية  .تكاليف

 
الخطر ع يق أن إلى معلقة األمور تبقى هللا-لذلك در ق والمحافظة.ال ة البيئ ة حماي إن

وعي ى إل تند تس تي ال تدامة٬ المس التنمية تحقيق أهداف أهم من الطبيعية٬ الموارد على
ة االجتماعي الشركات وأنCSRومسؤولية الصارمة٬ ة األنظم ا له تصاغ أن ويجب

ن م ة والطبيع ر البش اة لحي ة حماي بان٬ المناس ابي والرق ذي التنفي ازان الجه ا له أ ينش
البيئي التدهور بشكل.مسببات ة االجتماعي المسؤولية لمبادرات يؤسس أن يجب لذلك٬

األخرى التسويقية األهداف عن وبعيدا  .جاد
 

المحيطة وث التل حاالت ل ك ع م ل تتعام التي األنظمة وجود خالل من تأتي الحلول إن
اس الن اة حي ألة مس ي ف اون يته ال ارم ص ابي رق ام نظ ع ووض ة٬ جه ل ك ن م ا بحياتن
راد واألف للشركات زة المحف ادرات المب يس تأس ى إل إضافة ة٬ المقبل ال األجي تقبل ومس
ك ذل ط ورب ة٬ الطبيعي وارد الم على يعتدي من كل وجه في والوقوف المحسنين إلبراز

المملكة رؤية وأهداف  .2030بمبادرات
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لتاريخ الصحفي 11/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والجبالعنوان األودية صراع ثمرة الماء..بيشة حسمه

الخبر الخبراألربعاء-21/07/2021-11/12/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الغامديالكاتب الرصد17568العددمحمد 1تكرار

والجبال األودية صراع ثمرة الماء..بيشة  حسمه

 

 
 

الغامدي.د حامد  محمد

مكتبة* بزيارة أشبه بيشة إلى رحلتي بيئية.كانت كتب ه.محتوياتها لخلق هللا وضعها
يرة كث أخرى منافع وفرض والتفكير٬ ادر.للتأمل٬ الق و ه ا معه ايش التع تطيع يس ذي ال

ا ووظيفته ا٬ وأهميته ا٬ دوره ل وتفعي وفهمها٬ قراءتها وه.على يت ا قراءته ل يجه ن وَم
ه وء.بنفس وس تغالل٬ واس تنزاف اس ور وج عًا٬ وجش ا٬ طمًع ة البيئ ذه ه ى عل ور ويج
دد.إدارة ويتج ا نظيفً يظل أن يجب س٬ نلب ذي ال بالثوب أشبه ذي.البيئة ال ت البي ي ه
وجماله.نسكنه البيت هذا يدنس للحياة.البعض قابل غير خرابة  .يجعله

 
الحروف* وز رم يحمل كتاب أي قراءة عن تختلف الطبيعية البيئية الكتب هذه قراءة

ة ات.الهجائي معلوم ى إل ا وتحويله ا رموزه ك ف القراءة ب تطيع نس ث أن.حي م ونعل
ة معلوم إلى نحّوله قراءته بتعلم رمز٬ المالحظة.الحرف ت كان ة الرحل ذه ه ي ف ن لك

وأودية وجبال سهول من البيئة هذه تحمله ما رموز لفك الوحيدة٬ ومهارتي  .سالحي

يستطيعون* ال ناًسا أيًضا هناك فإن والكتابة٬ القراءة يستطيعون ال ناس هناك كان إذا
منها والتعلم المالحظة ة.تفعيل الهجائي الحروف راءة ق اتيح مف يعطي م التعلي كان وإذا

ن والباحثي اء العلم ن بي خاصة بالمالحظة٬ راءة الق م تعل ن م د الب ه فإن ا٬ رموزه ك وف
المهمة وركائزه العلمي البحث أدوات إحدى وهي  .والمهتمين٬
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ا* تحركه ثقة٬ بكل إليها استندت أساسًيا٬ محوًرا بيشة إلى رحلتي في المالحظة كانت
اء الم قضيتي ة لخدم وشغفي ة٬ العلمي ي ا.خبرت تعلمته ارة مه ة ا.المالحظ ومعه ا به

البحر سطح عن ترتفع بدايته طريق عبر الرحلة قريتي-بدأت وصلت-من افة بمس
 .متًرا)2116(إلى
 
تتزاحم* األمر بداية في الجبال ة.كانت وعميق ضيقة ة أودي ارب مس كانت.تحضن

الشرق نحو بميول ال.متجهة والجب اًعا٬ اتس ة األودي هذه تزداد الطريق في تقدمي ومع
االرتفاع في انخفاًضا  .تزداد

 
وًال* وط ا عرًض احة٬ ومس بًرا ك ة األودي أول ة مواجه ي ف ي نفس دت احة.وج مس

كالصفحة الوادي.مستوية لهذا يعطي مهيب لشخصي-منظر االسم أًنا-المجهول ش
سطحه.وأهمية على يعبر خط نائمة.الطريق أمواجه الهادئ٬ بالبحر يارتي.شبَّهته س

عبره تنقلني بالقارب هللا.أشبه هللا.سبَّحت تسّبح الوادي هذا تربة حبيبات أتخيَّل وكنُت
أيًضا العرب.معي شاعر قول تذكرُت  :هنا

 
امن( ك در ال ائه أحش ي ف ر البح ا دفاتي؟..أن ص ن ع واص الغ ائلوا س ل ت).فه كن

الوادي هذا في الوحيد سطحه.الغّواص وعن غيابه عن وأتساءل الماء٬ همَّ  .أحمل
 
الطريق* بجانب الوادي.وقفُت تربة ة.تلمسُت تهام ة أودي ة ترب س نف دتها ا.وج إنه

ذه ه ى إل ال الجب سفوح ن م اريخ الت عبر يول الس ا نقلته ادرة٬ الن ة الطيني ة الترب س نف
تتوقف.األودية لم تجريف نين.عملية الس آالف ذ من المطيرة العصور أثناء .تعاظمت

ر أكث وأصبح مستمًرا يزال ال الجبال هذه سفوح من الثمينة التربة هذه جرف أن المؤلم
أخرى.خطورة بعد سنة يتعاظم السيئ ا.أثره تربته من تتعرى الخطورة.الجبال ا هن

الشؤم  .ونذير
 
للتفتيش* ا أمنّيً ًزا مرك وجدت وح٬ المفت العظيم الوادي هذا سطح على نقطة ه.في إن

ير عس ة منطق ؤولية ومس ة الباح ة منطق ؤولية مس دود ح ن بي ل الفاص ط ز.الخ مرك
ة جه ى إل ير تش بلوحة ة(مهجور٬ ا)تبال ادر.يميًن المغ ع لتودي ة لوح ل يحم ال ز مرك

الباحة لوحة.لمنطقة نحوها)عسيريّة(وهناك بالقادم للترحيب اد.خجولة أبع فتذكرت
البيئة مع حتى العبوس  .الوجه
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توجيه* على بناًء بيشة إلى مستقيم خط في طريقي جوجل(واصلت كانت).المرشد
وتتعدد اتساًعا تزداد ال.السهول الجب ت وكان ال٬ الجب وء نت تحتضن التي هي فأصبحت

األودية تحتضن التي هي الطريق بداية  .في
 
امي* أم األرض مساحة م معظ ل تحت هول الس دأت ع.ب تنقط م ل ال ي.الجب ف غارت

هول الس ذه ه وف ال.ج للجب برة مق بحت عقب.أص ى عل ا رأًس ب انقل ع ان.الوض ك
ا والجغرافي ا الجيولوجي ن بي راًعا ع.ص الموق ة بيش ت فكان اء٬ الم مه حس راع ص

آخر.اإلستراتيجي بعنوان الحديث  .ويستمر
 
@DrAlghamdiMH 

7



 

لتاريخ الصحفي 11/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أمس14629عنوان ببريدة األنعام لمدينة ترد األنعام من رأس ألف

الخبر الخبراألربعاء-21/07/2021-11/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3698العددالكاتب 1تكرار

أمس14629 ببريدة األنعام لمدينة ترد األنعام من رأس  ألف

 

 واس-بريدة
أمس دة بري ة بمدين األنعام لمدينة الواردة األضاحي عدد ن14629بلغ م رأس ف أل

 .األنعام

النجدي نوع من الواردة االضاحي عدد بلغ النعيمي4371حيث بلغ بينما6775و
الساكني عدد والبربري1300بلغ  .1591والحري٬592

طة أنش من ض األضاحي عار ألس را مؤش اً يومي در تص يم القص ة منطق ة أمان أن ذكر ي
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بالشراكة ه تنظم ذي وال ارك٬ المب األضحى عيد موسم مع المتزامن أضحيتي مهرجان
ة الحيواني ثروة لل ة التعاوني ة والجمعي بالقصيم ة والزراع اه والمي البيئة وزارة فرع مع

بريدة  .بمدينة
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لتاريخ الصحفي 11/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر واألضاحيعنوان الهدي من اإلفادة االجتماعي..مشروع التكافل وتحقيق المناسك أداء بين

الخبر الخبراألربعاء-21/07/2021-11/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

واألضاحي الهدي من اإلفادة وتحقيق..مشروع المناسك أداء بين
االجتماعي  التكافل

 

 واس-منى
احي واألض دي اله ن م ادة لإلف ة المملك روع مش د احي"جس أداء"أض ن م ب جوان

ل التكاف ق وتحقي ة٬ الديني عائرهم ش م أدائه من ض رام الح هللا ت بي اج لحج ك المناس
ة متوالي وإنجازات تراكمية خبرات وسط ٬ اإلسالمي الدين عليه حض الذي االجتماعي

لـ امتدت التي النسك تنفيذ في مسيرته ة40خالل الرقمي ة التقني ا خالله وظف ٬ عاماً
دف به رحمن ال يوف ض ة خدم ؤون بش ة العالق ذات ات الجه ع م ي اإللكترون ربط وال
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هولة وس يسر ل بك والمناسك الحج فريضة ة بتأدي لينعموا عنهم المشقة ورفع التسهيل
واالستقرار الراحة من مناٍخ  .في

عام أسس الذي المشروع ذ1983/هـ1403وحقق تنفي ي ف ة مرتفع أداء نسب ؛ م
ن لم ة والعقيق والصدقة ة والفدي األضحية لتنفيذ إضافة ٬ الحجاج عن نيابة الهدي نسك
؛ الم الع اء أنح مختلف في المستحقين على اللحوم وتوزيع ٬ المسلمين عموم من يرغب

أعماله على يشرف واالضاحي"حيث الهدي من االفادة من"لجنة ون تتك تي ال ٬10
ن م ة والمكون روع المش ال بأعم رة المباش ة العالق ذات ة؛ المملك ي ف ة حكومي ات جه
والحج ٬ واإلرشاد والدعوة اإلسالمية والشؤون ٬ والعدل ٬ والمالية ٬ الداخلية وزارات

٬ االجتماعية والتنمية البشرية والموارد ٬ ةوالعمرة والزراع اه والمي ة ةوالبيئ والهيئ ٬
د ومعه ٬ ة المقدس العاصمة ة وأمان ٬ ة المقدس والمشاعر ة المكرم ة مك ة لمدين ة الملكي

والعمرة الحج ألبحاث الشريفين الحرمين  .خادم
 

مشروع حقق التسهيل"أضاحي"كما ي ف ٬ ة الحكيم ادة القي ن م المحدود ير غ دعم بال
ه أعمال از إنج ي ف يرة كب طفرة ٬ وسهولة يسر بكل مناسكهم أداء الرحمن ضيوف على

اء إنش و8عبر ؛ يزات التجه ن م متطور توى مس ى عل ازر 7٬مج ام لألغن ازر مج
ع٬ مرب تر م ون ملي ن م رب تق احة مس على تتربع التي واألبقار للجمال واحدة ومجزرة
ن م رأس آالف وعشرة ام األغن ن م رأس ونصف ون لملي تيعابية االس ا طاقته ل وتص

واألبقار  .الجمال
 

٬ الحج موسم خالل الحرم فقراء من المستحقين على اللحوم بتوزيع المشروع يقوم فيما
ي ف م يت ا فيم ة٬ الخيري ات الجمعي ع م اون بالتع ة المملك اطق من ع جمي لتشمل تمر وتس

مل ليش ائض الف ل نق ة االعتيادي م ة27المواس كاف راءات اإلج تكمال اس ب عق ة دول
ن م تفيدين المس ن لتمكي العام مدار على عمله يواصل كما المستفيدة٬ الدول مع بالتنسيق
ة المنص ن م ك النس ندات س راء ش ذ مناف دداً مح ة٬ والفدي ة والعقيق دقات الص راء ش

الموقع خالل من  .www.adahi .orgاإللكترونية
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لتاريخ الصحفي 11/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عرفة3م550ضخعنوان يوم في والمشاعر بمكة المياه من

الخبر الخبراألربعاء-21/07/2021-11/12/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

عرفة3م550ضخ يوم في والمشاعر بمكة المياه  من

 
 
 

 منى-مكة

الوطنيةضخت المياه والمشاعر3م550,000شركة ة المكرم ة مك على المياه من
المالحة المياه تحلية محطات من عرفة يوم في  .المقدسة

 
ذ تنفي في والمواصلة المقدسة والمشاعر المكرمة لمكة المياه إمدادات استمرارية وأكدت
حج لموسم رحمن ال ضيوف ة لخدم ا له أعد ما حسب المياه لمنظومة التشغيلية خطتها

 .هـ1442
 

من الموزعة اه المي ات كمي الي إجم بلغ التشغيلية٬ الكفاءة صعيد على أنه إلى وأشارت
الـ الل خ ركة الش ل ة24قب المقدس اعر والمش ة المكرم ة مك ة لمدين ية الماض اعة س

م مليون نصف الشريف المكي بالحرم العامة الخدمات الضخ3ومرافق دل مع ليصل ؛
ى إل تمر ة21المس المكرم ة مك ة بمدين بكات بالش ة المخدوم اء لألحي وم الي ي ف اعة س

الحرام المسجد ولمرافق المقدسة المشاعر لشبكات الساعة مدار  .وعلى
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لتاريخ الصحفي 11/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عامعنوان قياسية مستويات ستسجّل الكربونية 2023االنبعاثات

الخبر الخبراألربعاء-21/07/2021-11/12/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد15576العددالكاتب 1تكرار

عام قياسية مستويات ستسّجل الكربونية  2023االنبعاثات

 

أونالين«:باريس األوسط  »الشرق
يد أكس اني لث ة العالمي ات االنبعاث أن ن م اء٬ الثالث وم الي ة٬ للطاق ة الدولي الوكالة حّذرت

ام ع ياً قياس توى مس تبلغ أن يُفترض ده2023٬الكربون بع اع االرتف ي ف تمّر تس وأن
االقتصادي اش اإلنع خطط ي ف ة النظيف للطاقات المخصصة الضئيلة الحصة إلى نظراً

كوفيد بعد ما  .لمرحلة
 

ة لمواجه مسبوقة ير غ الغ مب أنفقت دول ال إن ط الخط ذه له ل تحلي ي ف ة الوكال ت وقال
بالكاد خصصت لكنها النظيفة%2الوباء٬ الطاقات إلى لالنتقال األموال  .من

 
قيمتها البالغة المعلنة المالية التدابير من األكبر القسم ذهب المرحلة٬ هذه ألف16ففي

واألسر للشركات العاجل والدعم الصحية النفقات إلى دوالر ى.مليار حوال وُخّصصت
13



بينها2300 االقتصادي لإلنعاش دوالر مستدامة380مليار بمشاريع مرتبطة مليار
الفرنسية الصحافة وكالة وفق الطاقة٬ مجال  .في

 
أنه إلى الوكالة ي«ولفتت ثان ات انبعاث ه تتج العامة٬ للنفقات الحالية التوقعات إلى نظراً

ام ع ية قياس تويات مس بلوغ إلى الكربون ي2023أكسيد ف اع االرتف ي ف تمرار واالس
التالية  .»السنوات

 
بيرول فاتح الوكالة مدير د«:وقال كوفي ة أزم بدء يرة19-منذ كث ات حكوم أشارت ٬

ر كث ى عل ينبغي ن لك أكثر٬ صحي مستقبل أجل من أفضل بشكل البناء أهمية مدى إلى
أفعال إلى األقوال يحّولوا  .»أن
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