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لتاريخ الصحفي 11/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الذاتي:»البيئة«عنوان االكتفاء من قياسية معدالت حققت المملكة

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد17656العددالكاتب 1تكرار

الذاتي:»البيئة« االكتفاء من قياسية معدالت حققت  المملكة

 

 الرياض-اليوم
اء االكتف ن م ية قياس دالت مع ت حقق ة المملك إن ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت قال

العالمي األغذية يوم بمناسبة ذلك جاء  .2021الذاتي٬

ابقًا٬ س المشيطي هالل ن ب منصور دس المهن والزراعة والمياه البيئة وزير نائب وأكد
ذائي٬ الغ ن األم ز وتعزي ة٬ الزراعي ة التنمي اء إلرس ة مهم خطوات اتخذت المملكة أن
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ة؛ المائي وارد الم درة ون الحرارة٬ درجات اع وارتف اخي المن ير التغ ديات تح ة ومواجه
در٬ واله د الفاق ل وتقلي االستهالك٬ ونظم ذائي الغ ن األم مؤشرات تحسين ي ف أسهمت
ي ف تراتيجية االس ة الغذائي لع الس ن م د للعدي ذاتي ال اء االكتف ن م ة مرتفع نسب وتحقيق

والغذائية الزراعية للنظم واإلنتاجية التشغيلية الكفاءة ورفع المحلية٬  .األسواق
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لتاريخ الصحفي 11/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للناسعنوان خاصة أمالك أم دولة عقارات الزراعية المدرجات هل

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

االسمريالكاتب الرصد7687العددمحمد 1تكرار

للناس خاصة أمالك أم دولة عقارات الزراعية المدرجات  هل

 
 
 
 

األسمري ناصر  محمد

م رق وزراء ال س مجل رار ق بصدور ة الدول ارات لعق ة العام ة الهيئ (تأسست :621(
اريخ ة/24(بت الحج ق1439/ذي المواف بتمبر04:هـ ي)2018/س القاض
الدولة«بتحويل أمالك ا»مصلحة تنظيمًي رتبط ت اعتبارية٬ شخصية ذات مستقلة لهيئة

ل ك وبعضوية ة المالي ر وزي فيها اإلدارة مجلس رئيس ويكون الوزراء٬ مجلس برئيس
وزارات ن ة٬:م والزراع اه والمي ة البيئ ة٬ والقروي ة البلدي ؤون الش ة٬ المالي دل٬ الع

للعقار العامة والهيئة المعدنية٬ والثروة والصناعة الطاقة والتخطيط٬  .االقتصاد
 

اش ويعت اش اعت تي ال الزراعية المسطحات امتالك إلى يشير ما الهيئة موقع في أجد لم
ير وعس والباحة الطائف اطق من ي ف الناس أراض.منها ا أغلبه درجات الم أن خاصة

ب أغل ة متقارب م مواس ي ف تهطل تي ال ار األمط من البعلية الزراعية على وتقوم تزرع
ن م تاًء وش ا وخريًف وربيًعا صيفًا مية موس ا فيه ة الزراع ون تك وبالتالي السنة٬ فصول
ق المناط ذه ه ي ف اس الن وارث ت ذرة وال عير والش بر ال ن م وب الحب واع أن ف مختل
ات اإلمكاني ة قل ن وم دم ع ن م ا وعمروه نين الس آالف ن م ذه ه ة الزراعي ي األراض
ب والمكات دات الوح ب مكات ود وج ذ من ة حديث ات آلي تخدام باس م ث ات٬ اآللي دام وانع
وصغير األرض طبيعة لصعوبة تبعا محدود بشكل عاما أربعين من أكثر منذ الزراعية
ث حي حراوية والص هلية الس ي األراض ي ف ال الح ون يك ا مثلم ازات للحي احات المس

والحصاد والزرع للتسوية المعدات واستعمال الزرع سهلة الكبيرة  .المساحات
 

الشرعية٬ للمحاكم التقدم الناس شرع المتوارثة األمالك لتلك التوثيق لمتطلبات تبعا وتم
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والجهات اورين المج ادين المح من الردود وتلقي المحاكم لدى اإلجراءات بعض وتمت
دد تح م ل ابق الس ي ف ة المعرف ة لقل ا ربم ن لك ك التمل كوك ص دار إص م وت ة٬ الحكومي
م بتقدي اس الن ب ُطل ذا ه دويًّا٬وعلى ي ب تكت كانت التي الصكوك تلك في بدقة المساحات
ف تكالي ذا ه ي ف ان فك ة٬ الجغرافي ات المعلوم ونظم الجوية المصورات واستخدام جديد
م ول اكم المح دى ل امالت المع ك تل ت وبقي احية٬ والمس الهندسية المكاتب قبل من باهظة
ي الت ة الدول ارات عق ة هيئ ى إل ل أحي د ق ر األم إن وارثين المت الك الم غ وأبل ا فيه يبت

م علي ه ب هللا ا م د التعقي ن م ديها ل اس الن د وج ما أحكام منصة فيها أن.تولت ب والعجي
ادرة مب تراتيجية اس داد إع في شرعت قد ات«الدولة وتقني ة الزراعي درجات الم ل تأهي

السعودية من الغربي الجنوب في األمطار مياه  »حصاد
 

ة منطق ي ف ة الزراعي درجات الم ت بقي السعودية٬ الصحف ن م عدد في نشر لما ووفقا
ث حي مضت٬ ود عق ذ من ة المنطق ان إنس اح كف قصة على شاهدة المملكة جنوب عسير
من ل وجع ية٬ المعيش ه متطلبات ة خدم في وتوظيفها البيئية طبيعتها مع التكيف في نجح
ًبا تحس يفيض ا م دخر وي ه يوم وت ق ا منه اول يتن ة٬ آمن ذاء غ لة س ة الجبلي داراتها انح

المواسم بعض في المياه وشح األمطار قلة تفرضها عجاف  .لسنوات
 

ات والمرتفع واالنحدارات الجبلية التضاريس جراء الزراعية المدرجات صناعة وتعود
إضافة ة٬ الزراعي بالتربة باالحتفاظ تقوم حيث بالمنطقة٬ كبيرة أجزاء منها تتشكل التي
قديًما الزراعة في الري لمياه األساسي المصدر تشكل التي األمطار مياه احتجاز  .إلى

 
رة الجزي صحيفة في اء ج كما مغاوي علي األديب ة:ويؤكد الزراعي درجات الم ل تمثِّ

نجح ث حي مضت٬ ود عق منذ المنطقة إنسان كفاح قصة على شاهداً المملكة جنوب في
ن م ل وجع ية٬ المعيش ه متطلبات ة خدم ي ف ا وتوظيفه ة البيئي ا طبيعته ع م ف التكّي ي ف
ًبا تحس يفيض ا م دخر وي ه يوم وت ق ا منه اول يتن ة٬ آمن ذاء غ لة س ة الجبلي داراتها انح

م المواس بعض في المياه وشح األمطار قلة تفرضها عجاف ة.لسنوات العربي ونشرت
اريخ بت ت ل03ن ادرة:2021أبري مب د ات«تع وتقني ة الزراعي درجات الم ل تأهي

عودية الس ن م ي الغرب وب الجن ي ف ار األمط اه مي اد ادرات»حص مب م أه ن م دة واح
ة لرؤي ني الوط ول التح امج اه2030برن والمي ة البيئ وزارة ا عليه ل تعم تي ال ٬

بلغت إجمالية بتكلفة السعودية الباحة600والزراعة مناطق من كل على لایر٬ مليون
غ تبل احة بمس ائف٬ الط ة ومحافظ ازان وج ير دل2500وعس وبمع ار٬ 600هكت

منطقة لكل  .هكتار
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التحديات وجه رؤية..في عباءة تحت جريئة مبادرات تقر ذا2030السعودية ه ي ف
ريح تص ي ف ارف ع راهيم إب ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ار مستش د أك دد٬ الص

أن»نت.العربية«لـ ة«٬ بطريق ة الزراعي درجات الم ل تأهي ى إل دف ته ادرة المب ذه ه
ادر مص ى عل اد واالعتم ة٬ الزراعي راض األغ ي ف اه المي استخدام اءة كف ع رف وازي ت
يل المحاص ة إنتاجي ادة وزي ة الريفي ة والتنمي ذائي الغ ن األم ق تحقي ي ف هم تس ددة متج

 .»االستراتيجية
 

د عب ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي أن ى إل ه نفس اريخ الت ي ف ت ن العربية أشارت كما
ادرة مب ذ تنفي ن م ة الثاني ة المرحل ن دش ان ك لي الفض رحمن درجات«ال الم ل تأهي

ة المملك ن م ي الغرب وب الجن في األمطار مياه حصاد تقنيات وتطبيق ام»الزراعية الع
بلغت مالية بتكلفة  .رياًال72,008,250الماضي٬

 
ي ف بية النس يزة الم تغالل واس وتأهيلها٬ الزراعية المدرجات استصالح بهدف ذلك يأتي

المناطق األمطار(هذه ذات)كمية ة الزراعي للمحاصيل مستدام زراعي إنتاج أجل من
السعودية في الغذائي األمن مؤشر نسبة زيادة من يمكنها وبما االقتصادية٬  .اإلنتاجية

 
ة المكرم ومكة والباحة عسير مناطق أمراء يوفق أن وتعالى سبحانه هللا أرجو هنا انني

ن)الطائف( ب د محم ر االم د العه ي وول لمان س ك المل ا موالن ام لمق ع الرف ى عل للعمل
ا دولتن ة الدول ارات عق ة هيئ ه ب وم تق ا م اس الن الك ام عن يرفع ان هللا اعزهما سلمان
ه مقال ي ف اعي الرب ي عل دكتور ال سطره ا م ولعل للشعب والمعاونة العون تقدم عظيمة

الخميس عكاظ باألنام(م2021اكتوبر14بصحيفة رفقا أحكام ويعاضد)يا يسند ما
قال حيث هنا سطرته (ما مصطلحات: من سمعت ما أعجب من اإلعالن(ربما ب ادر ب

أحد عليها يسبقك أن قبل أرضك رد)عن ي لم إذ ومستحدث٬ تخويني٬ المصطلح٬ وهذا
زم والع زم الح ل قب ا م ن زم ي ف ع٬ المجتم ات أدبي ي ف ذكر يُ م ول اس٬ الن نة ألس ى عل
يوًما بعضهم في المواطنين والرَِّيب الشكوك٬ خامرت وما والنزاهة٬ والشفافية والرقابة
فالمواطن المختصة٬ اإلدارات وأروقة المجالس٬ أحاديث مدار اليوم يغدو أن ناهيك ما٬
ال م ى عل اول التط ن م ه تمنع المية٬ وإس ة٬ عربي ة أخالقي م قِي ى عل ى ترب عودي٬ الس
م ل هللا د بحم ِذمم وال ات٬ والثق دول للع رجع أرض ة ملكي ي ف شك تروه اع وإن ير٬ الغ

ببعضنا ثقتنا انعدام لدرجة  ).تضعف
 

األسمري رداد ن ب رحمن ال د عب االجتماعي للناشئ بمقولة ل(وأختم أمي وال ون أتل ال

5



ر معب ي قلم ل أجع ن ل الصدق٬ رة جم ى عل ابض الق فأنا الخاصة٬ المصالح تميل حيث
وقيادتي لوطني باإلخالص العهد وعلى ويرتقي يرقى ممن فأنا الحق٬  ).لغير
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لتاريخ الصحفي 11/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اقتصاديعنوان قلق المياه !احتباس

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الرمانيالكاتب الرصد17916العددزيد 1تكرار

اقتصادي قلق المياه  !احتباس
 

 
الرماني.د محمد بن  زيد

كتابه في هاريسون بول الثالث«يقول العالم قلب دِّد:»في ته تي ال ار األخط ك تل أ تنش
ر الفق يز ترك ى إل دورهما ب ان يؤدي ذين الل كاني٬ الس ار واالنفج ر الفق ة نتيج األرض٬

 .ومضاعفته
 

ل العم رص ف اد وإيج ذاء الغ إلنتاج ضرورية األرض األرض.إن ضياع أن شك وال
الثالث العالم أرياف في الفقراء حياة تهدد التي العمليات إحدى  .هو

 

و تنم حين في األموال٬ من محروماً ظل بأسره الريفي القطاع أن كله هذا من واألخطر
الثراء في الحديثة الصناعية والمراكز  .المدن

 

المدن هذه إلى هاجروا قد نصيبهم٬ من حرموا الذين الريف٬ فقراء أن إذن٬ عجب٬ وال
ذات تحاكي.بال انع ومص دن م ن وم ة ذهبي أرصفة ن م ه يتوقعون انوا ك ا م رأوا ا وهن

الغربية وليست.األنماط از٬ االمتي صاحبة األقلية على حكراً كانت األشياء هذه أن َبْيَد
م أجله ن من.م ون يتمكن ذي ال ل والعم أوى الم عن للبحث تروكين م أنفسهم دوا ووج

عليه شبه.الحصول طبقة يشكلون الريف فقراء م-وأصبح ول دن٬ الم في البروليتاريا
مكان أي في لهم متسعًا  ؟!يجدوا

 

ام ع ي ق1977٬ف القل ير تث ة خريط كو واليونس ة والزراع ة األغذي ة منظم رت نش م
العالم أنحاء في الصحراء انتشار باأللوان.تصور بالتصحر المهددة المناطق تلوين وتم

والحمراء والوردية م.البرتقالية العال ن م اً مهم جزءاً تغطي ة الملون الرقع هذه وكانت
المطير االستوائي الحزام نطاق خارج  .النامي٬
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راً تقري دة المتح م لألم ابع الت ة البيئ امج برن دير م ة٬ طلب مصطفى أعد نفسه٬ العام وفي
ض يخف أن أنه ش ن م ة الحالي ات االتجاه تمرار اس أن ن م ه في ذّر ح ة٬ البيئ ة حال ن ع

ى إل ة الزراعي ي األراض ن م رد الف يب أي0.15نص ة٬ الثالث ة األلفي ول بحل ار هكت
ة الثاني ة األلفي ن م بعينات الس ي ف يبه نص ف اعفة.نص مض ر األم ي يقتض وف وس

ا عليه يحصلون تي ال ها نفس الغذاء كمية على بالحصول للناس السماح لمجرد اإلنتاجية
 .اليوم

 

اباته حس ا عليه ة طلب نى ب التي األرقام يلي ة:وفيما المزروع األراضي احة مس ت كان
ام1240تبلغ ع ي ف ار هكت إضافة.م1975مليون ان اإلمك ي ف ون يك د 300وق

القادمة والعشرين الخمسة األعوام خالل أخرى هكتار  .مليون
 

د يفق د ق الم الع ن ام600ولك ع ي ف ة المزروع احة المس ف نص أي ار٬ هكت ون ملي
نفسها-م1975 الفترة هذه انتشار.خالل وطأة تحت المساحة هذه نصف يختفي وقد

التربة تدهور بسبب اآلخر والنصف  .المدن٬
 

ة الترب جذام ماة المس الظاهرة ي ف رئيس ال العامل و ه ان اإلنس ان ك د تركت.لق د فق
التوازن ودقيقة الحساسية عالية البيئة نظم على بصماتها  .نشاطاته

 

داد أع د تتزاي ث حي اة٬ المأس ذه ه في اآلخرين األبطال وحيواناتهم الرحل الرعاة ويمثل
دل مع ن م أبطأ نموهم معدل كان وإن األرض٬ تتحملها ال بسرعة أيضاً الرحال الرعاة

الفالحين  .نمو
 

حاري الص ار انتش ى عل اعد يس ي والرع ة الزراع ى إل اف يض ث ثال ر عنص اك وهن
الغابات إزالة وهو اإلنسان عن من.الناجمة ث الثال الم الع لمخزون المطرد التدمير إن

يسرع أن ن يمك يحدث ا فأينم وحسب٬ ة الجاف المناطق على بصماته يترك ال األشجار
م له ل العم رص ف اد وإيج البشر ام إطع ى عل درتها مق ن م ال وين التربة٬ تدهور .معدل

الجفاف وإلى األمطار معدالت تقليل إلى الغابات إزالة تؤدي أن  .ويمكن
 

القلق على يبعث بمعدل تنكمش العالم غابات نصف.إن أن بي تقري إحصاء ر أظه د فق
أشجارها من جردت قد النامية البلدان في الغابية تعجل.المناطق ات الغاب إزالة أن كما

التصحر  .عملية
 

خالل اً تمام ات الغاب اختفاء البلدان بعض في أجريت التي الفردية الدراسات تؤكد حيث
عاماً ستين أو  .خمسين

 

اه المي اس واحتب التملح وهو األرض يهدد آخر خطر م.وهناك يت ال ث٬ الثال الم الع ي فف
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ري ال قنوات من الكثير جوف.تبطين ي ف تتسرب اه٬ المي تصريف ن م دالً فب ذا٬ وهك
الجوفية المياه منسوب لترفع  .التربة

 

ة٬ التحتي ة الترب ي ف ار األمط ا تودعه تي ال ارة الض الح األم عود ص ى إل ك ذل ؤدي وي
المحاصيل غلة تقل وبالتالي نموها وتوقف النباتات جذور من  .فتقترب
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لتاريخ الصحفي 11/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العالميعنوان األغذية يوم فعاليات يدشن الباحة أمير

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

العالمي األغذية يوم فعاليات يدشن الباحة  أمير

 

 
 

 الباحة-واس

ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب سعود بن حسام الدكتور األمير الملكي السمو صاحب دشن
وان عن تحت ة بالمنطق المي الع ة األغذي وم ي ات فعالي وم٬ الي تقبلنا"الباحة مس ا ٬"أفعالن

ة العربي ة بالمملك دة المتح م لألم ة والزراع ة األغذي ة منظم امج برن دير م ور بحض
محمد عبدالعزيز بكر أبو الدكتور الشفاء,السعودية بدوار  .وذلك

 
سموه الباحة:وقال ة بمنطق المي الع ة األغذي وم ي ات فعالي ين تدش اليوم هذا في يسرني

ذاء غ سلة لإلنسان نقدم بأننا المنطقة في لنفخر المناسبة بهذه سعادتنا عن نعبر إْذ ونحن
ا ومكوناته ا وطبيعته ها تضاريس وع لتن ا مزاي ن م ة المنطق ذه ه هللا ا حب ا بم ة متكامل
د٬ فري ي زراع وع تن ذات ذلك ب ون لتك ة البادي ى إل ة تهام ى إل راة الس ن م ة الجغرافي
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اءة كف ع لرف وع التن ذا ه من االستفادة من العالقة ذات الجهات مع حثيثة بجهود ونسعى
بة المناس ذه ه ل مث أتي ت ث حي ٬ ودة المنش ة العالمي األهداف وغ ولبل الزراعي اج اإلنت

االحتياجات لتلبية الزراعي القطاع دعم بأهمية العالم  ".لتذكير
 

سموه "وأضاف ال: سخي دعم وب ة زراعي ة طبيعي ات مقوم ن م هللا ا حباه ا بم الباحة
يدة الرش ادة القي ل قب ن م هللا-محدود ة-حفظها الزراعي المحاصيل ن م ير الكث ج تنت

دف به م موس ل ك ي ف ام تق ات المهرجان ن م د العدي خصصنا وقد بجودتها٬ ُعرفت التي
ة أهمي إلى حكومي وبدعم نسعى أننا كما ودعمها٬ وديمومتها استمرارها على المحافظة
ام األي خالل إطالق تم أنه إلى مشيراً المدعومة٬ البرامج من العديد من المزارع استفادة
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ا نظمه تي ال ادية اإلرش ة الزراعي القافلة الماضية
تهدف تس تي ال ل٬ العم وورش دوات٬ والن ارض المع ن م د العدي ملت ٬وش ة بالمنطق
لألشجار ة المتكامل واإلدارة األشجار٬ وآفات للمحاصيل٬ السليمة الزراعية الممارسات
ادة لزي ة زراعي ادية إرش رامج ب ديم تق ى إل افة باإلض ا وعنايته يل والمحاص رة المثم
ة المملك ة رؤي ع م يًا تمش وة الخط ذه ه أتي وت يلها٬ ومحاص ة الزراع ة بأهمي ة التوعي

األمن2030 في لإلسهام الزراعي اإلنتاج وزيادة المستدامة الزراعية التنمية لتعزيز
ة٬ المتنوع ة والبيئي ة الطبيعي وارد الم ى عل والحفاظ والعالمي واإلقليمي الوطني الغذائي
ر تطوي بل وس ة بالمنطق ة الغذائي السالل عن ة علمي أبحاث بتخصيص ن المهتمي داعياً
أن٬ الش ذا ه ي ف ادرات المب كل وسندعم الجغرافية٬ طبيعتها مع يتوافق بما بها الزراعة

الجانب هذا في خاص أبحاث كرسي لتخصيص الباحة جامعة دعا  .كما
 

اح مفت ن ب د فه ة بالباح ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف دير م أوضح ه٬ جانب من
ة التابع ة والزراع ة األغذي ة منظم ه أعلنت وم ي و ه المي الع ة األغذي وم ي أن الزهراني٬

المتحدة األمم والزراعة)الفاو(لمنظمة اه والمي البيئة وزارة فرع ينظِّم العام هذا وفي ٬
عار ش ت تح ن واألربعي د الواح المي الع ة األغذي وم ي ة فعالي ة الباح ة ا"بمنطق أفعالن

أفضل اة وحي أفضل٬ وبيئة أفضل٬ تغذية أفضل٬ إنتاج من"مستقبلنا٬ عدد اركة بمش ٬
رد ف ل لك يره توف رورة وض ذاء الغ ة أهمي ى عل دًا تأكي ة٬ والخاص ة الحكومي ات الجه

سواء حد على ومقيم مواطن من أرضها على  .موجود
 

ريم تك ى إل افة إض اركة المش ات الجه ت كُرَِّم ك ذل ر َي50إث ومرب اًال ونّح ا مزارًع
 .ماشية
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لتاريخ الصحفي 11/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فيعنوان الغذائي األمن لتعزيز دوالر ملياري قدمت العالم58المملكة حول دولة

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17916العددالكاتب 1تكرار

لإلغاثة سلمان الملك مركز  عبر

في الغذائي األمن لتعزيز دوالر ملياري قدمت حول58المملكة دولة
 العالم

 

 :واس-الجزيرة
المخاطر رز أب د أح ة والنامي ة المحتاج دول ال ي ف الغذائي األمن وفقدان المجاعة تشكل
ن م ن الماليي اة حي تهدد كونها مكافحتها٬ إلى المتحدة واألمم الدولي المجتمع يسعى التي
راض األم ن م د العدي ذلك ب اوزة متج العالم٬ في الوفيات مسببات أكثر أحد وتعد الناس٬
ًا وفق ا٬ كورون يروس ف ا فيه ا بم ع الواس ار االنتش ذات يرة الخط ات والفيروس ة الفتاك
زوح ن ات موج من ببه تس ا م ى إل إضافة ب٬ الجان ذا ه ي ف الصادرة ة الدولي ارير للتق

والصراعات للنزاعات وتأجيج  .جماعي٬
 

اعدة مس ي ف السعودية ة العربي ة للمملك ادي الري الدور يبرز الدولية المساعي بين ومن
ة لإلغاث لمان س ك المل ز مرك بر ع دمت ق ث حي ة٬ المجاع ر خط ه تواج تي ال دول ال
في والتغذية الغذائي األمن لتعزيز أمريكي٬ دوالر ملياري يقارب ما اإلنسانية واألعمال
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ذ58 تنفي ا خالله من جرى االحتياج٬ ذات الدول من تهدفت631دولة اس مشروعا
إضافة األضاحي٬ ولحوم ور٬ والتم ة٬ الغذائي السالل من األطنان آالف وتوزيع تأمين
المساعدات وتقديم واألمهات٬ لألطفال التغذوية االحتياجات وتوفير المخابز٬ تشغيل إلى

الدول تلك في والالجئين والنازحين المحتاجين ماليين منها استفاد  .الزراعية٬
 

األمن قطاعي في للمركز اإلنسانية المشاريع من األوفر بالنصيب الشقيق اليمن وحظي
ع بواق ة٬ والتغذي ذائي أي125الغ دون ة اليمني ات المحافظ ع جمي ملت ش روعا مش

و اري ملي تجاوزت ة بقيم يز٬ ة500تمي بقيم مساهمات ا منه ي٬ أمريك دوالر ون ملي
الجاري244 العام خالل قدمت دوالر المي؛2021مليون الع األغذية برنامج عبر م

من أكثر ضعفا13ًتستهدف األكثر الفئات من شهرياً مستفيد  .مليون
 

ة المملك مساهمات أن الماضي٬ يوليو بشهر له بيان في العالمي األغذية برنامج أكد وقد
ن يمك ال ة المملك اهمة مس دون ب ه أن موضحاً ن٬ اليم ي ف ة مجاع حدوث ع من إلى أدت

اليمن في األرواح إلنقاذ اإلنسانية االستجابة في  .االستمرار
 

ات للفئ ة المقدم ة الغذائي السالل ون تك أن ى عل ة لإلغاث لمان س ك المل ز مرك ويحرص
ن م ة مكون أسرة احتياجات وتلبي عالية٬ غذائية قيمة ذات دة6المحتاجة٬ لم أشخاص

ى عل رد ف ل ك ل يحص ث بحي ل٬ كام هر ا2100ًش يومي ى أدن د كح ة حراري عرة س
انية اإلنس ؤون للش المتحدة م األم ب لمكت ة التابع ذائي الغ ن األم ة كتل ايير مع (بحسب

OCHA(والسكر٬ دقيق٬ وال ٬ األرز ك ية األساس واد الم على الواحدة السلة وتحتوي ٬
ي حوال ا وزنه غ ويبل ول٬ والف والفاصوليا٬ والملح٬ ا107والزيت٬ فيم ات٬ كيلوجرام

تفيدة المس ة الدول ي ف ا به ول المعم ة الدولي المعايير وفق السالل أوزان ل.تختلف ويحت
وده جه من ض ز المرك دعمها ي تي ال ة الحيوي ات القطاع ة مقدم ذائي الغ ن األم اع قط
ف مختل ع م راكات الش دًا وعاق ات٬ إمكاني ن م ه لدي ا م خرًا مس ة٬ واإلغاثي انية اإلنس
حول ذائي الغ ن األم ز تعزي بيل س ي ف ة٬ اإلقليمي ة والدولي ة األممي ات والجه المنظمات

 .العالم
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لتاريخ الصحفي 11/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الرياضعنوان مدينة في المحلي الحطب لبيع موقعًا تضبط البيئي لألمن الخاصة القوات

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 25تكرار

في المحلي الحطب لبيع موقًعا تضبط البيئي لألمن الخاصة القوات
الرياض  مدينة

 
 

 واس-الرياض
ي ف الحطب ع لبي ع موق ى عل ذتها نف حملة خالل البيئي٬ لألمن الخاصة القوات ضبطت
ا بحوزتهم ة٬ البيئ ام لنظ ان مخالف السودانية ية الجنس ن م ان مقيم يديره الرياض٬ مدينة

للبيع160 المعروض المحلي الحطب من مكعًبا  .متًرا
 

م ت ه أن الكي٬ الم د رائ د الرائ ئي البي ن لألم الخاصة وات للق الرسمي المتحدث وأوضح
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المضبوطة ات الكمي ليم وتس ة٬ المعني ات الجه ن م ا بحقهم ة النظامي اإلجراءات تطبيق
والزراعة والمياه البيئة بوزارة المختصة  .للجهات

 
ى إل تصل غرامة المحلي الحطب نقل أو بيع عقوبة أن الرسمي المتحدث )16(وبيّن

ى عل داًء اعت ل تمث حاالت أي عن اإلبالغ على الجميع حاًثا مكعب٬ متر لكل لایر ألف
رقم ال ى عل ة الفطري اة الحي أو و)911(البيئة اض٬ والري ة المكرم ة مك تي (بمنطق

المملكة)996(و)999 مناطق جميع  .في
 

لألمن الخاصة القوات ب ة ممثل ة الداخلي وزارة ا به تقوم التي الحملة إطار في ذلك يأتي
ذا ه ي ف ينشر ا وم ي٬ المحل الحطب ل نق أو ع بي أو تسويق اطات نش ة متابع في البيئي

اإللكترونية المنصات مختلف عبر  .المجال
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لتاريخ الصحفي 11/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر نيوم12اكتشافعنوان مشروع قرب بحرية لكائنات فصيلة

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3012العددالكاتب 1تكرار

لـ استمرت البحث دوليين6عملية باحثين بمشاركة  أسابيع

نيوم12اكتشاف مشروع قرب بحرية لكائنات  فصيلة

 

أحمد–ترجمة جمال  أحمد

وم ني شركة ةNEOMأعلنت بمنطق واالستكشاف للبحث ا لعملياته دة واع ائج نت عن
األحمر البحر شمال شركة.جزر ع م اون بالتع نجحت الشركة سياست٬ موقع وحسب

ة البحري اف واالستكش ث دةOceanXplorerالبح جدي ائل فص اف اكتش ي ف
األحمر البحر من الشمالية بالمنطقة قبل من تعرف لم بحرية  .لمخلوقات

الـ  أسابيع6عملية

لمدة استمر األعماق٬ الستكشاف البحثي المشروع هذا الموقع٬ ة6٬ووفق كامل ابيع أس
ة٬ البحري ة البيئي م النظ ق وف بحث ات وعملي ة٬ متقدم واستكشاف بحث عمليات شملت
ات وعملي المالحة٬ اه المي أحواض ي ف ات بحوث وتضمنت الضخمة٬ البحرية والكائنات

وتجديدها المرجانية للشعاب  .رعاية
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منأ جديدة12كثر  فصيلة

البحث ن م زين مرك ي ف ثر ع ثي٬ البح الفريق أن الموقع ذكر محلية٬ مصادر وبحسب
ة المنطق ذه ه ي ف ل قب ن م فصيلته اكتشفت أن بق يس لم عمالق٬ حبار كائن ا.على كم

المهمة بهذه البحثي الفريق اه12اكتشف مي ي ف ة العمالق ة البحري الكائنات من فصيلة
مدينة ار”نيوم“مشروع وأبق والسالحف ان والحيت رش الق ماك أس تتبع فصائل شملت ٬

جانب إلى والدالفين٬ الحجم341البحر صغيرة األسماك من  .فصيلة
 

نيوم في مهمة  إنجازات

سياست٬ ع موق ا نقله تصريحات وم ني لمشروع ذي التنفي رئيس ال النصر نظمي وأدلى
ال وق ة٬ الهام ازات باإلنج ثي البح المشروع ذا ه ه حقق ا م ا خالله ودات“وصف مجه

أن بق يس م ل ة بحري ات كائن فصائل باكتشاف ة٬ الهام ازات اإلنج ذه ه عنها نتج البحث
قبل من عليها وتابع”استدل مسبوقة“٬ غير علمية اكتشافات لتحقيق  .”باإلضافة

البحث  طاقم

روع مش ن م القرب ب ثي البح روع المش ل عم ق فري من وموتض ني ة م٬30مدين عال
لـ باإلضافة ا٬ً دولي ًا وباحث و4محيطات وم٬ لني ابعين ت براء ق5خ الفري من ض من

ترول للب د فه ك المل ة جامع و اه والمي ة الزراع ووزارة ة٬ البيئ وزارة ل ابعين ت ثي البح
 .والمعادن

الفريق تضمن يران11كما وخب ا٬ والتكنولوجي وم للعل هللا عبد الملك جامعة من خبيراً
جيوجرافيك ناشونال قناة  .من
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لتاريخ الصحفي 11/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التعاونية؟عنوان الجمعيات السماسرة..أين وسندان العمالة مطرقة بين مزارعون

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3774العددالكاتب 1تكرار

التعاونية؟ الجمعيات السماسرة..أين وسندان العمالة مطرقة بين  مزارعون

وصول لتيسير المدن وسط مقار وفتح حكومية بتسهيالت مطالب
 المعنيين

 

السالم  الدمام-عبدهللا

التعاونية؟ الجمعيات عقباٍت..أين من يواجهونه لما المزارعين من كثيٌر يطرحه سؤال
اً الحق تهلك المس ى عل لباً س ينعكس ذي وال اتهم٬ منتج جودة من وتحد طريقهم أمام تقف

للمنتج مرضية غير وبجودة عادل غير  .بسعر
 

ارس يم ث حي المخضرمين٬ المزارعين من يعد الذي المالكي؛ قواش بن المزارع يقول
عاماً عشرين منذ المهنة "هذه إجراءات: بسبب االستقدام وصعوبة الحالية العمالة قلة

العام٬ هذا الزراعة عن والعزوف المزارعين معاناة في تسبّبت حالياً المفروضة الحجر
زارع؛ الم ة مهم تصعب اً حالي ة العمال على المفروضة السنوية الرسوم ذلك إلى أضف
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ة العمال ب وروات اج اإلنت اليف تك تغطي ال دودة مع بأشهر محدد موسم في زراعته ألن
والحل عليهم٬ المفروضة نظري-والرسوم ة وجه ي ة-ف التعاوني ات الجمعي ل تعم أن

ى عل ة العمال ذه ه أجير وت ة٬ حكومي هيالت تس ق وف ة عمال تقدام اس ى عل ة الزراعي
فقط حاجتهم وفق  ".المزارعين٬

 

"وأضاف وصفه٬: حد ى عل األسواق٬ وسماسرة السائبة العمالة رحمة تحت المزارع
ن م تري وتش واق األس ى عل يطر تس ة العمال ذه ه ت جعل تي ال ة الرقاب اب غي بب بس

ه ب تروا أش ا م عف بض م قِبله ن م ج المنت اع وُيب س بخ ٍن بثم زارع تشديد"الم ًا متمني ٬
بالسوق ع البي ذ لمناف وطين الت ل وتفعي ة المعني ات الجه ل قِب ن م األسواق ى عل ة الرقاب
جودة ذي ج بمنت نحظى حتى المنتجات على الزراعي الفحص دور وتفعيل المركزي٬

عادلة تنافسية وسط  .عالية
 

"وتابع لكن: ة بالمملك ة التعاوني ات الجمعي ن م يٌر كب دٌد ع دينا األسف-ل ع ا-م دوره
ى وأتمن زارعين٬ الم ة وخدم ويق التس اهلوا وتج ة الزراعي اريع المش ى عل ر اقتص
مقار وفتح حكومية٬ تسهيالت بعمل التعاونية الجمعيات في الكويت تجربة من االستفادة

ق الالئ بالشكل وخدمتهم ا إليه المعنيين وصول ليسهل المدن؛ ه"وسط أن ى إل يراً مش ٬
كافة البيع منافذ إلى منتجاتي وصلت لما الزراعي للتسويق التعاونية الرؤية جمعية لوال
ة الجمعي ت وتكفّل اتي منتج ّوقت وس تي مزرع اب ب ى إل وصلت تي ال ة المملك مدن بكل

المنتجات جودة وتحسين للزراعة أنا تفرغت فيما والتسويق٬ تعبيره-بالنقل حد  .-على
 

 

20



 

لتاريخ الصحفي 11/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الثانيةعنوان نسخته في للتمور العال مهرجان انطالق

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العدد0الكاتب 2تكرار

الثانية نسخته في للتمور العال مهرجان  انطالق

 

البالد ــ  العال

ة الثاني بنسخته ور للتم العال مهرجان فعاليات أمس العال لمحافظة الملكية الهيئة أطلقت
منطقة الفرصة»الفرسان«في إلتاحة والخاصة٬ الحكومية الجهات من عدد بمشاركة ٬

والمستثمرين المشترين من التمور قطاع في والمهتمين المجتمع وأفراد العال لمزارعي
وخارجها المملكة داخل منتجاتهم تقام.لتسويق س ث حي ابيع٬ أس ة لثالث المهرجان ويمتد

ن م التجاري٬ للمزاد الصباحية الفترة وستخصص أسبوع٬ كل من والسبت الجمعة أيام
وق لس ائية المس ترة الف ص وستخص باحا٬ً ص عة التاس تى وح باحًا ص ة السادس اعة الس
ان المهرج سيضم ث حي اًء٬ مس عشر الحادية وحتى عصراً الخامسة من وذلك التمور٬
ا وغيره ل بالنخي العالقة ذات اليدوية للحِرف المنتجة األسر ضمنها من متعددة فعاليات

المتنوعة األنشطة  .من
 

نحو ا إنتاجه اوز يتج ة٬ نخل ف أل ة وثالثمئ ي مليون عن د يزي ا بم العال محافظة وتتميّز
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ر90,000 تم د ويُع نويا٬ً س ور التم ن م ن ي«ط ور»البرن التم واع أن ثر أك و ه
ى عل ور العث ن يمك ث حي يوعا٬ً ل3ش مث ها٬ نفس ة النخل ي ف ه من واع بروم«أن الم

والعادي المختلفة»والمشروك األخرى األنواع من  .وغيرها
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لتاريخ الصحفي 11/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الماشيةعنوان أسواق يودعون مستثمرون

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7688العددالكاتب 1تكرار

الماشية أسواق يودعون  مستثمرون

 

الغزال:بريدة عدنان واألحساء الحربي  مشعل

ية الماش أسواق على وتداعياتها األعالف أسعار ارتفاع أزمة حول األفعال ردود تباينت
ك وكذل ع٬ البي مباسط ى عل المخالفة العمالة وسيطرة التالعب٬ بسبب أسعارها وارتفاع
ن م تثمرين ومس ار تج وخروج انسحاب ى إل أدى ا مم تصريح٬ دون اط النش ة ممارس
دالت بمع ة المعروض ة الحيواني ثروة ال داد أع ع وتراج واق٬ األس ل داخ ع البي ة مزاول

ى إل والشعير األعالف أكياس أسعار زيادة نتيجة ان69و62كبيرة٬ ك دما بع اال٬ً ري
بـ ابقا من40س لخ المس ي ف ذبح ال أسعار اع ارتف ذلك وك اال٬ً ى15ري إل االً 37ري

المواشي أسعار متوسط وصول إلى األمر وأدى للرأس1300رياال٬ً  .لایر
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النظر  إعادة
ي الحرب دهللا عب اء األحس وق س ي ف ي المواش اجر ت ال ار:وق التج ن م ة مجموع إن

المواشي٬ د توري كميات في تراجع حدث كما السوق٬ من خرجوا بالفعل والمستثمرين٬
ن م ثر أك يمتلكها التي الحيوانية الثروة إجمالي سابقة فترات في كان رأس2000٬إذ

إلى الحالية الفترة في ترهق70ليصل عير٬ والش األعالف عار أس أن موضحاً رأسا٬ً
والشعير٬ األعالف أسعار في النظر إعادة بضرورة مطالباً والمستثمرين٬ التجار كاهل
اء٬ األحس ارج خ أخرى أسواق ى إل وا توجه تثمرين٬ والمس ار التج بعض أن إلى الفتاً

والباعة التجار من الكثير وخروج انسحاب السوق سيشهد األيام٬ قادم  .وفي
 

النظافة  معدالت
وق٬ الس ي ف ة األجنبي ة العمال ع جمي ة نظامي ن م د التأك رورة ض ى إل ي الحرب ا ودع
ق مراف داخل ة النظاف دالت مع ع رف الضرورة من وكذلك نظاميين٬ غير منهم فالبعض
عمل ورش لعقد والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة في المسؤولين مطالباً المختلفة٬ السوق
م مطالبه ى عل وف للوق وق الس ي ف ة والباع ار التج ع م دة واح ة طاول ى عل وس والجل
أن اً متوقع ة٬ المملك اطق من ي ف رى أخ ألسواق ؤولين مس ارة بزي وة أس اتهم٬ واحتياج
تحفظه دياً مب السوق٬ داخل والتنظيم والمستهلك التاجر على اإليجابي األثر لذلك يكون

كبيرة بأعداد والمريضة الهزيلة األغنام بيع إزاء  .الشديد
 

كورونا  تبعات
ري الدوس عود س ان ائع«وأب ة»ب جائح ا«أن راءات»كورون اإلج ن م ا وتبعاته ٬

ع ترج ي ف يرًا كث همت أس ل عوام ات٬ والتجمع ات الزواج م والئ ف وتوق ة٬ االحترازي
ة متوقف به ش والئم ال ابخ مط ن م ير الكث أن اً مبين ة٬ متدني تويات مس ى إل األغنام مبيعات
ة جائح ل قب ات الطلب م لحج ي ترتق ال دودة٬ ومح غيرة ص م والئ داد إع ن م إال ا٬ً حالي
ن م وس النف ضعاف بعض ن م األسعار ي ف اً تالعب يشهد السوق أن موضحاً كورونا٬
دة٬ الواف ة العمال ة ومتابع داللين٬ ال إجراءات ب ترتي ادة إع ى إل بحاجة والسوق الباعة٬
د توري ة متابع ذلك وك النظامين٬ ير غ اد وإبع السوق٬ داخل م عمله ة نظامي من والتأكد
رق ف ف وتكلي المسروقة٬ ام األغن د توري ع ومن ة٬ النظامي مصادرها من د للتأك األغنام
ي ف ددة المش راءات اإلج ق وتطبي ة٬ الحيواني ثروة لل حية الص ة الحال ة لمتابع ة بيطري
ا٬ وذبحه ا وبيعه ويقها تس دم ع من يض ا بم ة٬ والهزيل ة المريض ام األغن ادرة مص

المتنوعة باألمراض إصابته في سبباً يكون قد الذي البشري٬  .واستهالكها
 

سوداء  سوق
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مرمى ي ف رة الك ة زراعي ة تعاوني ات جمعي وأعضاء متخصصون ى ألق القصيم٬ وفي
اوز يتج ال نصيبها ة المنطق ي ف ة التعاوني ات الجمعي أن ى إل يرين مش المطاحن٬ شركة
وزع الم من أعلى بسعر الشركة من تأخذ الجمعيات أن وأضافوا األسبوع٬ في شاحنتين
سوداء سوق الوضع يخلق حتى كبيرة بكميات الجمعيات دعم بضرورة وطالبوا المعتمد
ال ات كمي أمام طويلة طوابير في يصطفون فالمربون الحالية٬ الفترة في حاصل هو كما

باحتياجاتهم  .تفي
 

للتحميل  سيارتان
لـ بالقصيم األول المطاحن شركة في مصدر كل:»الوطن«وقال تشتري أن المفترض

وهناك الشركة٬ من حصتها بسعر4الجمعيات يشترون بريدة مدينة في 57موزعين
بـ البيع ويتم كاف61رياال٬ ير غ وزعين الم دد ع أن وأضاف ية٬ الماش ي لمرب اال ري

ن البطي ز بمرك ة الزراعي ة التعاوني ة الجمعي عضو أوضح فيما المستهلكين٬ بعدد قياسا
وم ي دة واح باألسبوع ل للتحمي يارتين س ود وج ي ف دينا ل كالية اإلش أن الهجرس دهللا عب

بها الواحدة والسيارة الخميس٬ والثانية عن500اإلثنين يقل ال ما ويحضر 80كيس
الواحد85أو الشخص يحصل وال أسماءهم ويسجلون الفجر صالة مع للموقع شخصا

على وى وأضاف10س ي٬ تكف ال ة الكمي ألن اس ي:أكي ف الحق ا له يم القص ة منطق
ك وكذل دائع والب عنيزة محافظة في أعالف مسوق هناك يكون أن فالمفروض منتجاتها٬
تصل إذ د واح ان مك ي ف تزاحم ال ن م دال ب اورة٬ المج اكن األم ة لخدم براء الخ رياض
اك هن أن ى إل يرا مش وزع٬ الم تودع مس ام أم والنصف الكيلو لمسافة السيارات طوابير

غ بمبل ا ببيعه يقومون ثم ومن الموزع من يشترون د62٬أشخاصا الواح س للكي اال ري
للموقف الزراعية الجمعيات استغالل  .مستبعدا

 
متاحة  فرص

أبالخيل المهنا سليمان الدكتور الهندسي واالستشاري القصيم غرفة مجلس عضو :وقال
الف األع جودة اييس ولمق ح الواض ار للمعي اب وغي داع والخ الغش ب يء مل وق الس إن
ل بدائ اد إليج يرة كب فرص اك هن وأضاف ة٬ والرقاب م للتنظي د تفتق كما مكوناتها وثبات
األعالف لسوق ت ذهب ا وقتم ه أن داً مؤك ار٬ االحتك وتكسر لتكلفة لتقلل وعالمية وطنية
الوطن اء ألبن متاحة رص الف أن م رغ األسواق ذه ه في ومتحكما حاضراً األجنبي تجد
وال فرصة أخذ ن م السعودي لتمكين تنظيم هناك يكون أن والواجب السوق بهذا للعمل

اف وأض بي٬ األجن ه ف:ينافس والتكالي ود والجه يرة كب الف األع ي ف ل العم ب مكاس
ب غال ي ف ر المباش ابها لحس ل تعم ة األجنبي ة العمال أن ى إل ار وأش ذكر٬ ت ال ة المقابل

لها وترك ارب«األحيان الغ على ن»الحبل والموردي زارعين الم ن م بكة ش وأوجدت
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أو ا وخلطه الف األع ة بنوعي ب للتالع ة متاح ة الفرص ل يجع ا مم الف لألع ب األجان
ا فيه ب يغي تي ال ة البيئ ذه ه ن م تفيدون مس م وه بهم مكاس م تعظي ح يتي كل بش ا تعبئته

الرقيب غياب ظل في الواضحة والمقاييس  .المعايير
 

تدوير  إعادة
عن للبحث اء وذك بجهد العمل للمواطنين األعالف جلب عن المسؤولين أبالخيل٬ ودعا
ا فيه ل تكتم تي ال األعالف م له ب وتجل والطيور األنعام مربي تكاليف تقلل التي البدائل
الرخيصة لألعالف يرة كب مصادر اك هن ذلك وك ا٬ عليه المتعارف الطبيعية المكونات
يجب تي وال واألشجار الحدائق صيانة وناتج والغذائية الزراعية المخلفات تدوير نتيجة

والطيور لألنعام أعالف هيئة على تدويرها وإعادة  .استثمارها
 

لـ الحيوانية الثروة بجمعية مصدر األصل»الوطن«وأكد لكن تنتهي سوف األزمة أن ٬
ات الجمعي ق طري عن السعر توزيع في والحل المميز للمربي يوجه المدعوم الشيء أن

شاحنتين األسبوعين في الجمعيات نصيب أن إال الزراعية  .التعاونية
 

األعالف نظام عقوبات  من
ريـال مليون على تزيد ال بغرامة الئحته أو النظام أحكام مخالف  .يعاقب

 
تتجاوز ال لمدة باألعالف متعلق عمل أي ممارسة من  .يومًا180المنع

 
خالل المخالفة تكرار حالة في العقوبة مضاعفة  سنوات3تجوز

 
ال مدة السجن ممنوع؛ أو مغشوش أو بالصحة ضار علفي منتج تداول في عمداً التسبب

على على10تزيد تزيد وال ريـال٬ مليون عن تقل ال غرامة أو ن10سنوات٬ ماليي
معًا بهما أو  ريـال٬

 
في المخالف نفقة على للقطعية المكتسب القرار أو الحكم نشر محلية3يجوز  صحف

 
منه التظلم آخر تدبير أي أو بالعقوبة قرار حقه في صدر لمن  يجوز

 
المواشي لمربي  مطالب
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الخارج من الشعير الستيراد المطلوبة المواصفات  تسهيل

 
المواشي بتربية الخاصة العمالة استخراج إجراء  تسهيل

 
خضراء أعالف رخصة لديه لمن فقط الشعير زراعة تقييد  عدم

 
أسعارها ضبط ثم ومن المركبة األعالف جودة  ضمان

 
العمالة وسيطرة تالعب من واألعالف المواشي أسواق  ضبط

 
الشعير على الحصول شروط  تسهيل

 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/5KqiIe1fJw8 
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الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيةعنوان التعاونية الجمعيات يهددان التمويل ونقص الدخل تدني

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7688العددالكاتب 1تكرار

الزراعية التعاونية الجمعيات يهددان التمويل ونقص الدخل  تدني

 
 

الغزال:الدمام  عدنان

و نح الشمري٬ الح ص دس المهن ة التعاوني ات الجمعي س مجل ل ممث ا11ًحصر تحدي
دخل دني ت ا أبرزه ة٬ الزراعي ة الريفي ة التنمي ي ف الزراعية التعاونية الجمعيات تواجه
وات قن وجود وعدم الكافي٬ التمويل على الحصول على القدرة وعدم المزارعين صغار
م مواس الل خ ة العامل دي األي ص نق ن ع ال فض ويق٬ التس دمات وخ ات للمبيع رة مباش

التمويل تقديم بعد الحكومي والتوجيه المتابعة ومحدودية  .الحصاد٬
 

 جمعية120
ي إجمال أن اوني٬ والتع الزراعي القطاع م دع ورشة ه رعايت ب عق الشمري٬ وأضاف

نحو الزراعي القطاع في العاملة الزراعية التعاونية رة120الجمعيات منتش ة جمعي
ى عل تمل تش ة٬ المملك اطق من مختلف و92في ة٬ زراعي ة تعاوني ة ات9جمعي جمعي
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و يادين٬ و9للص ل٬ النح ي و5لمرب دواجن٬ ال ي ة4لمرب زراعي ة تعاوني ات جمعي
دعم ة الزراعي التنمية صندوق من متوقعاً والغذاء٬ الصحة في بحثية وجمعية تسويقية٬
تثمارية االس واألنشطة والمشروعات برامج ال ة إقام ي ف ة الزراعي التعاونية الجمعيات
ن م ات للجمعي ني الف األداء اءة كف ع رف ي ف واإلسهام ات٬ الجمعي ا به دم تتق التي والفنية
اليب واألس ط الخط تراح واق ه٬ والتوجي اد واإلرش ات والدراس وث البح راء إج الل خ
ميسرة روض بق ات الجمعي تمويل إلى دعا كما أهدافها٬ تحقيق على المساعدة والوسائل

ة المملك ة رؤي ع م ق تتواف تي ال االت المج ي ف ة فاعل دوى ج ات دراس ق 2030٬وف
م دع عن فضال اندتها٬ ومس ات الجمعي أنشطة ر تطوي ي ف تسهم التي الفعاليات وتنظيم

المنتجة باألسر الخاصة األعمال  .حاضنات
 

المصانع  تمويل
د فه دس المهن ة الزراعي ة التنمي صندوق ي ف ال األعم ر تطوي إدارة ل ممث كشف بدوه٬
طة متوس قروض ديم بتق ة الريفي ة التنمي ل تموي ي ف الصندوق اهمة مس عن يباني٬ الش

تجاوزت بقيمة الصغيرة المزارع ألصحاب األجل تجاوزت36وقصيرة لایر٬ ار ملي
األسماك صيادي تمويل ي1.2قيمة لمرب دم المق ل التموي ة قيم غ بل ا بينم لایر٬ ار ملي

وتمويل714النحل لایر٬ الصندوق85مليون أن يباني٬ الش ان وأب ور٬ للتم مصنعاً
دعم في بـ48أسهم ة المملك اطق من في منتشرة زراعية تعاونية قرضا114ًجمعية

تمويل422بقيمة في أسهم كما لایر٬ بـ85مليون للتمور لایر486٬مصنعاً مليون
ة5بينها بقيم ور للتم بة26.3مصانع نس ل تقلي ى إل الصندوق ويسعى لایر٬ ون ملي

ًا عالمي ى األول درة المص ون لتك ة المملك دف ه دعم وي ذاء٬ الغ ن م در والمه ائض الف
 .للتمور

 
الزراعية التعاونية الجمعيات تواجه  تحديات

الكافي التمويل على الحصول على القدرة وعدم المزارعين صغار دخل  .تدني
المزارعين لصغار التسويق وخدمات للمبيعات مباشرة قنوات وجود  .عدم

الزراعية المحاصيل وتحسين إنتاج في متخصصة مشاتل  .غياب
الحصاد«هيمنة مواسم خالل العاملة األيدي توافر األجنبية»قلة  .العمالة

الثانوية المنتجات من االستفادة  .عدم
التقليدية الزراعة تقنيات على  .االعتماد

فيها العاملة والكوادر الزراعية التعاونية الجمعيات وضعف  .قلة
محددة وظيفة أو محدد منتج من المحدود على  .التركيز
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التمويل تقديم بعد الحكومي والتوجيه المتابعة  .محدودية
الدعم على الحصول أو االجتماعي التميز التعاونية الجمعيات بعض  .استهداف

العمل وخطط واالستراتيجيات الداخلية للقوانين  .تفتقر
 

المتخصصة المشاريع  تمويل
بقيمة112الدواجن لایر553قرضاًَ◌  مليون

المحمية بقيمة33البيوت لایر79قرضاً  مليون
بـ5األسماك لایر18قروض  مليون

 
الزراعية التنمية صندوق دعمها  جمعيات

بـ11الرياض بقيمة30جمعية لایر73.6قرضاً  مليون
جمعيتان٬ لایر1.9قروض4٬الجوف  مليون

بـ جمعيتان المكرمة بقيمة4مكة  آالفلایر404قروض
لایر31.4قروض4٬جمعيتان٬جازان  مليون
بـ7القصيم بقيمة22جمعيات لایر72.5قرضاً  مليون
لایر195.2قروض6٬جمعيات4٬عسير  مليون
واحدة٬تبوك لایر1.6قروض3٬جمعية  مليون
لایر24.5قرضا15٬ًجمعيات5٬الخرج  مليون

المنورة لایر1.2قروض6٬جمعيات3٬المدينة  مليون
 ألفلایر632قرضا14٬ًجمعيات7٬حائل

جمعيتان٬  ألفلایر670قروض5٬نجران
واحدا٬ً قرضاً جمعية٬ لایر18.4الباحة  مليون
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لتاريخ الصحفي 11/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان على المحافظة مجال "في البراك.. واإلبداع"محمية للتميز القصيم بجائزة تفوز

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3013العددالكاتب 1تكرار

البيئة على المحافظة مجال "في البراك.. بجائزة"محمية تفوز
واإلبداع للتميز  القصيم

 
 

المسلم محمد  -:بريدة

ز عبدالعزي ن ب سعود ن ب مشعل ن ب فيصل دكتور ال األمير الملكي السمو صاحب كرم
صاحب براك ال منصور دهللا عب د العمي القصيم منطقة براك"أمير ال ة ا"محمي لفوزه

مجال واإلبداع للتميز القصيم األولى"بجائزة للدورة وإنمائها البيئة على  "المحافظة
 

ز للتمي القصيم ائزة لج براك ال ة محمي تحقيق أن البراك منصور بن عبدهللا العميد وبين
ر أمي مو س ة برعاي ى األول دورة لل ا وإنمائه ة البيئ ى عل ة المحافظ مجال ي ف داع واإلب
المحافظة ود الجه ن م د المزي ذل لب زاً ومحف ٬ تزاز واع فخر محل هو ٬ القصيم منطقة

ورفع البيئة ن"البراك"على ب فيصل دكتور ال ير األم ي الملك السمو لصاحب شكره ٬
تمر المس ه ودعم ه تكريم ى عل يم القص ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب عود س ن ب عل مش

للجائزة الدائمة  .ومتابعته
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لتاريخ الصحفي 11/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جدة»دّاللة«عنوان خضار سوق في

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19473العددالكاتب 1تكرار

جدة»دّاللة« خضار سوق  في

 

الزبائن مع الجيد التعامل على حرصت الكريثي  صالحة
 

خيشوم-الطائف بن  نواف

ة مهن ي ف ل للعم دة بج ه والفواك الخضار سوق مواطنة ة"اقتحمت أن"الدالّل ت لتثب ٬
ال٬ للرج حصرياً د يع م ل ل نابضالعم ع مجتم اء إنش ا غايته ملموسة ائق حق ًة مترجم

وطموحاتهم وآمالهم أحالمهم تحقيق المواطنين جميع فيه يستطيع  .بالحياة
 

ثي الكري بروك م الحة ص ت "وقال ى: عل ل تحص ة المملك ي ف عودية س رأة ام أول ا أن
بجدة"دالّلة"رخصة المركزي الخضار سوق ا٬"في بعمله فخوره ا أنه دةً مؤك د٬ ولق
لكسرت تعم أن تستطيع المواطنة أن للجميع وأثبتت قالقاعدة٬ عوائ أي اك هن س ولي

في هاجتماعية والفواك بالخضار ة التام ة المعرف ديها ل المرأة أن مبينًة الشريف٬ العمل
32



المجال هذا في للنجاح يؤهلها ما المطبخ في خبرتها واقع من  .الجيدة
"وأضافت العمل: علي زوجي ابنيعرض مع الخضار حلقة جديدةفي الفكرة وكانت

أعمل أن ببالي يخطر لم فتحت"هناكحيث أنها ذاكرةً يبحث٬ ا ابنه وبدأ تجارياً سجالً
الخضار٬"مبسط"عن حلقة إلى باالنضمام رحبوا المعنية الجهات مع  .وبالتواصل

 

وهناك الغالء٬ رغم معهم وتتماشى ظروفهم حسب الزبائن مع تتعامل أنها إلى وأشارت
ع البائ ى عل بد ال أنه على مُشددًة العمل٬ على ويشجعونها معها يتعاطفون الزبائن بعض
بالسمعة االلتزام ب ار التج ع م د الجي ل التعام ع م ه٬ ب ون يثق زبائن له يكون أن المتمكن

بأنفسهم البضاعة على باإلشراف الخضار في العاملين ناصحًة  .الحسنة٬
 

ها٬ نفس ة التجرب وا ليخوض اء النس ًا وأيض ال المج ذا ه ي ف دخول ال باب الش ت وطالب
ى إل ود يق دايات الب ي ف الصبر أن ةً مبين اتهم٬ حي ي ف اً فارق يكون س السوق إن وبالتأكيد

المستقبل في األرباح هوامش  .تحقيق
 

ديها ل أن رت اللوذك س يق وتنس ة٬ والفاكه ار الخض ع بي ة مهن ر تطوي ي ف وح طم
وكل ع٬ والبي ف التغلي ي ف دة جدي أفكار إلى متطلعًة للعوائل٬ فاكهة وصناديق للحفالت٬

الخضار بيع مجال في العاملين تواجهه التي الصعوبات في والنظر الدعم تتمناه  .ما
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لتاريخ الصحفي 11/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمملكة"البيئة"عنوان االستراتيجية للمحاصيل الداعمة الحديثة التوجهات أبرز تستعرض

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 13تكرار

للمحاصيل"البيئة" الداعمة الحديثة التوجهات أبرز تستعرض
بالمملكة  االستراتيجية

 
 

 واس-الرياض
ر تطوي بل وس ة٬ الزراعي ايا القض ن م دداً ع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت ناقش
ة النباتي ة الوراثي وارد الم ى عل ة المحافظ دف به والشتالت اوي والتق ذور الب تدامة واس

المملكة في االستراتيجية المحاصيل ألبرز الحديثة التوجهات ودعم  .بالمملكة٬
 

ات الجه ع م اوي والتق ذور الب ز مرك ي ف ًة ممثل وزارة ال ه عقدت اع اجتم خالل ذلك جاء
ضمت التي العالقة ة:ذات والتقني وم للعل هللا د عب ك المل ة)كاوست(جامعة والجمعي ٬
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اون التع ة أهمي ن م ا انطالقً ك وذل النبات٬ لعلوم األمريكية والجمعية للنباتات٬ السعودية
الل خ م ت ث حي المشتركة٬ داف األه ق تحقي ى عل ل للعم ات؛ الجه ذه وه وزارة ال ن بي
ي ف الحديثة والتوجهات المملكة٬ في االستراتيجية المحاصيل أبرز استعراض االجتماع

 .دعمها
 

وزارة ال ن بي اهم تف ذكرة م داد إع من يتض ا مقترًح وزارة ال دمت ق اع٬ االجتم الل وخ
منها المجاالت من العديد تتناول االجتماع في المشاركة العالقة ذات العمل:واألطراف

ين تحس ى عل والتشجيع الحيوية٬ والتقنية والتحسين التربية برامج من عدد تدشين على
ي ف خاصة ة٬ العالق ذات األطراف بين مشتركة بأبحاث للقيام والتقنية البحثية القدرات

الواعدة واألصناف البذور  .مجال
 

بين بحثية منظومة تشكيل على المشاركة الجهات بين العمل الوزارة مقترح تضمن كما
درات ق اء وبن تدريب على العمل وكذلك المملكة٬ في الغذائي لألمن المذكورة األطراف
وزارة ال ن بي اون التع جيع تش ى إل افة إض ة٬ العالق ذات االت المج ي ف ة وطني رية بش
الجانبين بين االستراتيجية المشاريع من العديد وتدشين إقامة على عبدهللا الملك وجامعة

المملكة رؤية مستهدفات تضمنته لما وفقًا المشتركة٬ األهداف يخدم  .2030بما
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لتاريخ الصحفي 11/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر من:البيئةعنوان الزراعية37أكثر واإلعانات ريف برنامج من استفدن مواطنة ألف

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 12تكرار

من:البيئة ريف37أكثر برنامج من استفدن مواطنة ألف
الزراعية  واإلعانات

 

 

 التحرير-متابعات

ن م ثر أك أن ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة من37.8كشفت تفدن اس ة مواطن ف أل
الزراعية واإلعانات ريف٬ المزارعين لدعم المستدامة الريفية التنمية  .برنامج

 

ل؛ العم وق س ي ف رأة الم اركة مش ب نس ادة زي تهدف يس امج البرن أن وزارة ال ت وقال
المملكة رؤية لمستهدفات وفًقا المستدامة٬ التنمية برامج في شريًكا  .2030بوصفها

 
 

ة زراع مل٬ تش ة الريفي رأة الم ا فيه ارك تش تي ال ة اإلنتاجي ات القطاع أن حت وأوض
ة وتربي العسل٬ اج وإنت النحل ة وتربي والورود٬ والفواكه العربي٬ البن وتسويق وإنتاج
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القطاعات من وغيرها األلبان٬ وإنتاج  .الماشية
 

تمثل باعتبارها الريفية المرأة دعم استمرار ريف برنامج أعلن وى%40كما الق ن م
السعودي الريف في الزراعية  .العاملة

 

الريفية المرأة لتنمية الدولي اليوم بمناسبة البرنامج ا:وقال وتمكينه ة المملك دعم نفخر
معطاءة شامخة لتبقى  .لها٬
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لتاريخ الصحفي 11/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والمياه“عنوان الكنعد”البيئة صيد حظر فترة انتهاء تعلن

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

والمياه“ الكنعد”البيئة صيد حظر فترة انتهاء  تعلن

 

 متابعات-التحرير

والزراعةأعلنت والمياه البيئة ام٬وزارة الع ذا له د الكنع صيد حظر ترة ف انتهاء عن
اليوم من ابتداًء وتداوله بصيده  ).السبت(والسماح

 

تمرت اس تي ال ر الحظ ترة ف الل خ تزامهم ال ى عل يادين للص كرها ش وزارة ال دّمت وق
وطنية ثروة يمثل كونه الكنعد٬ على حفاظا  .شهرين٬

 

بالصيد د الكنع تنزاف اس ن م الحد دف به ان ك الماضية ترة الف خالل الحظر أن ذكر يُ
ع لوض ه ل ة فرص اء وإعط تدام٬ المس تراتيجي االس زون المخ ى عل اظ والحف ائر٬ الج

التكاثر فترة خالل  .البيض
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لتاريخ الصحفي 11/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالطائفعنوان الغابات في اندلعا حريقين على السيطرة

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

بالطائف الغابات في اندلعا حريقين على  السيطرة

 

 التحرير-متابعات

بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت في ممثلة مالك بني وحدة فرق تمكنت
ي قريت ات غاب ي ف دلعا ان حريقين ى عل السيطرة من المدني الدفاع مع بالتعاون الطائف

الماضي الخميس يوم الطائف جنوب ثقيف لمركز التابعتين والبردة  .موبل
 

ف الطائ ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دير م ح أوض ه٬ جانب ن وم
من هللا ق بتوفي تمكنت مالك بني وحدة فرق أن القاضي٬ عبدالرحمن بن هاني المهندس
ن م والحد الحريقين اد إلخم دني الم دفاع ال رق ف ع م اون بالتع المساندة٬ الخدمات تقديم

 .انتشارهما
 

ك"القاضي"وأكد تل عن الناتجة ار واآلث ات الغاب ة لمراقب داني المي المسح عمليات أن
40



من ى تبق ا م لحماية وذلك مالك٬ بني وحدة مدير من ومتابعة بإشراف مستمرة الحرائق
أخرى مرة لالشتعال النيران عودة عدم من والتأكد  .األشجار

 

ار ي"وأش ي"القاض النبات اء الغط ًة وخاص ئي البي وع التن ى عل ة المحافظ ة أهمي ى إل
ي مراقب رق ف تجوب ث حي ة؛ البيئي ة المنظوم ك بتل اإلخالل يسبب ا م ل لك والتصدي
ي يوم بشكل الطائف بمحافظة ة الوطني ات والمنتزه ات الغاب م معظ والمراعي الغابات
ية الماش ي ومرب زارعين الم ًا داعي ة البيئي تدامة االس دأ مب ق وتحقي ات المخالف د لرص
الحاويات واستخدام الصحيحة بالطرق الزراعية المخلفات من التخلص من والمتنزهين
ق حرائ لتالفي وذلك االنتهاء بعد النار إطفاء من والتأكد التنزه أثناء للشواء المخصصة

للبيئة المدمرة  .الغابات
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لتاريخ الصحفي 11/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رابغ"البيئة"عنوان محافظة في حجر بمركز الحمراء النخيل سوسة تكافح

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

محافظة"البيئة" في حجر بمركز الحمراء النخيل سوسة تكافح
 رابغ

 

المالكي  الطائف-علي

واز ف د أحم دس المهن غ راب بمحافظة والزراعة والمياة البيئة وزراة مكتب مدير أوضح
وم االلموني فيد فوس تخدام باس راء الحم ل النخي ة سوس مكافحة ات عملي بمباشرة الحربي
ؤرة ب ل تمث ة مزرع ن ثالثي ى عل الكشف بعد وذلك حجر٬ مركز في الشديدة لإلصابات

المزارع بهذه المصاب النخيل وتحديد اإلصابة٬  .انتشار
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ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م د أك ه جهت ومن
ات اآلف أهم ب زارع الم ف تعري رورة ض ى عل دي الغام هللا ار ج ن ب عيد س دس المهن
ادية اقتص ائر بخس بب تس د ق تي وال ا٬ ومكافحته ا٬ منه ة الوقاي رق وط ة٬ الزراعي
ل النخي ة سوس رة حش يما س ال ر٬ مباش ير غ أو ر مباش كل بش ة الزراعي يل للمحاص

بالمملكة النخيل اشجار آفات أهم من تعتبر والتي  .الحمراء
 

رع لف ابع الت رابغ بمحافظة الحمراء النخيل سوسة مكافحة برنامج أن الغامدي وأضاف
ة لخدم اد واإلرش ة التوعي ال مج ي ف يره كب وًدا جه ذل يب ة٬ مكةالمكّرم ة بمنطق الوزارة
ة كيفي ى عل ة المزرعي ه العمال دريب ت ي ف اهم يس ه ان ا كم حجر٬ مركز في المزارعين

راء الحم النخيل سوسة خاصًة النخيل٬ تصيب التي الحشرية اآلفات مع حيث.التعامل
ي تلق خالل من ة٬ الفتاك رة الحش ذه ه ى عل للقضاء ة متكامل خطة ى عل وزارة ال تعمل
ورش ة وإقام منها٬ المريض وعالج األشجار وفحص النخيل مزارع وزيارة البالغات

معها التعامل وكيفية الحشرة هذه بأضرار لتثقيفهم للمزارعين  .تدريبية
 

في والمهتمين المزارعين أمام العقبات تذليل في اللقاءات هذه أهمية على الغامدي وشدد
ج البرنام ن بي ر المثم اون بالتع ك وذل وزارة ال تراتيجية وإس داف أه ق تحقي بيل س

حول.والمزارعين ة الكثيف ات بالمعلوم دهم لم زارعين للم ة تدريبي دورات ستنفذ حيث
ات عملي إجراء خالل من اإلصابات محاصرة أجل ن م ل النخي ة سوس حشرة طبيعة
األماكن وأهم النخيل بسوسة االصابات اكتشاف كيفية حول للمزارعين معلوماتي تثقيف
ليمة الس ة الزراعي ات بالممارس د التقي ة واهمي ة٬ النخل ي ف ابات اإلص ا به د توج تي ال
دم وع الصحيحة٬ الطرق ب ل النخي دريب وت ائش الحش وإزالة الزراعي٬ الحجر وبنظام
األنسجة ل بتحل يسبب ا مم النخلة لجذع الماء مالمسة على يساعد والذي بالغمر٬ الري
بة مناس ة وبيئ ي رطوب وى محت وين وتك الحمراء النخيل لسوسة الجاذب الفرمون وفرز
ة بالنخل وة الرخ اطق المن ي ف ون تك ر تنتش تي ال ابات اإلص م فمعظ ل٬ النخي ة لسوس
المناطق ي ف ش العي ل النخي ة سوس تفضل ث حي الجذر ن م القرب وب الجزع ة وبمنطق
سوسة حشرة انتشار على تساعد التي العوامل أهم أن إلى الفتا بالمياه٬ المشبعة الرطبة

تصريح بدون النخيل نقل الحمراء  .النخيل
 

ام نظ بر ع راء٬ الحم ل النخي ة لسوس االت ح أي عن الغ اإلب ى إل وزارة ال ت دع ا كم
الموّحد ه"بلِّغ"البالغات وأتمت ي الرقم للتحول ا خطته ضمن وزارة ال ه أطلقت والذي ٬

وتسريع تفيدين المس ن م البالغات وتقديم الخدمات طلب تسهيل بهدف العمل٬ إجراءات
 .اإلجراءات
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الخبر تفاصيل

الخبر بالشيحيةعنوان الخامس القصيم رمان مهرجان في يشارك بالبكيرية البيئة وزارة مكتب

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

القصيم رمان مهرجان في يشارك بالبكيرية البيئة وزارة مكتب
بالشيحية  الخامس

 

 واس-بريدة
مهرجان ي ف اح بجن ة البكيري ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت يشارك
ة الجمعي ع م اون بالتع المحافظة٬ ة بلدي ه تنظم ذي ال ٬ يحية بالش الخامس القصيم رمان

العامة الشيحية حديقة في وذلك بالشيحية٬  .الزراعية

ق التوثي ات ومتطلب ة آلي ن ع يحًا توض يم القص ان رم ان مهرج زوار ل ب المكت دم ويق
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التحول وطرق دخالت الم ى إل إضافة العضوية٬ للزراعة بالتحول للراغبين والتفتيش
والمزارعين الزوار من وتفاعالً إقباالً الجناح شهد حيث العضوية٬  .للزراعة

در ب دس المهن ة البكيري ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت مدير وأوضح
خالل من ان الرم ج بمنت ف والتعري زارع الم تشجيع إلى تهدف المشاركة أن الحربي٬
ه زراعت ة وطريق ده وفوائ ان الرم ة أهمي عرض طريق عن بالمعرض إرشادية لوحات
المرشدين الل خ من ة الزراعي االستشارات ديم وتق ات٬ واآلف األمراض ن م ة والوقاي
اد إيج ى إل باإلضافة الزراعية٬ المنصات أو االجتماعي التواصل مواقع في الزراعيين

المنتجين المزارعين لصغار ريف منصة موقع خالل من مادي  .دعم
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الخبر تفاصيل

الخبر بـ»البيئة«عنوان الريفية»عالمي«تحتفي المرأة

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17656العددالكاتب 1تكرار

بـ»البيئة« الريفية»عالمي«تحتفي  المرأة

 

المسري  الدمام-أحمد
م الشرقية بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير المطيري.أكد عامر

ة منص ي ف جيل بالتس دم التق روط الش م عليه ق تنطب ْن وَم تحقين المس ى ف«عل »ري
الوزارة قبل من المقدم الدعم من  .واالستفادة

م بة.وأضاف المناس إن ة٬ الريفي رأة للم العالمي اليوم بمناسبة االحتفاء خالل المطيري
ة المرون اء بن ي ف ات الريفي ات والفتي يدات الس ه تلعب ذي ال م٬ المه الدور إبراز تستهدف
نهضة سبيل في الزراعية٬ اإلنتاجية في المستدامة بالتنمية المساهمة أجل من والصمود
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ذائي الغ ن واألم ذاتي ال اء االكتف ق وتحقي االقتصاد٬ عجلة وتسريع إن.البالد٬ وأضاف
وإدارة ة بالزراع ة المتعلق ب الجوان ي ف ا محافظاته ع وبجمي يزت تم رقية الش ة المنطق
ة بالزراع ة المتعلق ة الحرفي المهن ب ذلك وك ام٬ ع بشكل واألسرة ة٬ الزراعي األراضي

 .والغذاء

ريفين الش رمين الح ادم خ امج برن الل خ ن م ة الدول أن ن ة«وبيَّ الريفي ة التنمي
تدامة ة»المس المتعلق ن والمه ي٬ المواش ي ورع زارعين للم ر المباش دعم ال ت وجه ٬

ذا ه داف أه ضمن من أن مبينا البن٬ زراعة أو الفواكه زراعة أو والمناحل٬ بالزراعة
الشروط عليها تنطبق التي المنتجة٬ األسر دعم  .البرنامج

رأة٬ للم م الحاس دور بال تراف لالع الريفية للمرأة الدولي باليوم يحتفل العالم أن وأوضح
ين وتحس ة٬ والريفي ة الزراعي ة التنمي ز تعزي ي ف األصلية٬ الشعوب اء نس ك ذل في بما

الفقر على والقضاء الغذائي٬ راءة.األمن لق داً ج منسجماً اء ج ام الع هذا شعار أن مبينا
وهو العالمي أقوياء«الواقع د»نحن كوفي ضد ة للمعرك اء النس قيادة دا19ً-وهي بعي

واالحتفاالت الورود ي.عن ف دور ا وله ع٬ المجتم ي ف إنتاجية لها المرأة أن إلى وأشار
الدولية المجتمعات باقي مثل مثلها الزراعي والدور والمجتمع٬ األسرة  .تكوين

م وزارة ال رع بف ة النباتي ثروة ال دير م د ة.وأك المنطق ي ف رأة الم أن اس عب آل ي زك
ال مج ي ف داً وتحدي الزراعي ال المج ي ف الرجل ع م ب جن ى إل اً جنب أصبحت الشرقية

ة الداخلي ات والنبات طح األس ة وزراع اتل والمش ة المائي ات اد.الزراع اإلرش وإن
بعض تهدف تس ا كم رأة٬ للم ة الزراعي ارات االستش ديم تق ى عل ل يعم بالفرع الزراعي
ة الزراعي ارات والمه ات المعلوم ابهن إكس ل أج من رأة الم ة توعي ة الزراعي برامج ال

الزراعي المجال في جديد هو بما  .وتزويدهن
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الخبر تفاصيل

الخبر الجديدعنوان والمياه البيئة مكتب مدير يلتقي الزلفي محافظ

الخبر الخبراألحد-17/10/2021-11/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17916العددالكاتب 1تكرار

الجديد والمياه البيئة مكتب مدير يلتقي الزلفي  محافظ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

العطاهللا  :الزلفي-خالد
مكتب ام ع دير م المحافظة ديوان في بمكتبه العتيبي مسفر األستاذ الزلفي محافظ التقى
أه هن ث حي ًرا٬ مؤخ ه تكليف بة بمناس السلمان عبدالمحسن والزراعة والمياه البيئة وزارة
م تقدي في المزيد بذل على وحثه عمله أداء في والتوفيق النجاح له متنمياً المسئولين بثقة
اه والمي ة بالبيئ المتعلقة الموضوعات من العديد اللقاء وتناول للمواطنين الخدمات أفضل

بالمحافظة  .والزراعة
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