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لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وعالمياًعنوان إقليمياً الواعدة االستثمارية المجاالت احدى الخضراء االستثمارات

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

السرحانالكاتب الرصد0العددلطيفة 1تكرار

إقليمياً الواعدة االستثمارية المجاالت احدى الخضراء االستثمارات
 وعالميًا

 
 
 

 

 

السرحان ابراهيم  لطيفه
 

وصناديقنا أسهمنا ي فه شرحه أو ه تطبيق يعجز بشيء ليست الخضراء االستثمارات
للبيئة صديقة نتائج لتحقيق قرباً أكثر إنما المعتادة د.واستثماراتنا والجه والمال األعمال

تخدمها يس ال ا فلم ال األعم وة وق ة أهمي زز يع ا مم دور ي الم الع ل تجع عناصر البشري
المحيطة البيئة وجودة اإلنسان حياة ارتقاء في للمساهمة المنشأة  .صاحب

 

هي افع المن رز أب ومن الوطن على عظيمة بمنفعة يصب األخضر االقتصاد أن شك ال
ح يتي ث حي لألسر المعيشي توى المس ين وتحس البطالة مستويات تخفيض في المساهمة
ن ويمك ي الطبيع ال الم رأس ة منفع ق تحقي ي ف هم يس ا مم ة الطبيعي وارد الم إدارة

المشاتل وأصحاب  .المزارعين

ي المبان اء وبن ييد تش مشاريع نشهد قد لذلك المكان على اعتماداً أكثر األخضر االقتصاد
فرص خلق تتيح والتي الرياح طاقة تطوير الى باإلضافة الشمسية واللوحات الخضراء

أكبر تهالك.عمل اس ف تخفي ي ف اهم تس اح والري ية الشمس ة الطاق أن هي الثانية الميزة
ادات لالقتص د فالفوائ اء٬ الكهرب اج إنت ي ف تخدم تس تي ال ديزل وال ط النف ل برامي
اء الم ي ف الحاصل وث التل ل بتقلي ا وأختمه تحصى وال تعد ال الخضراء واالستثمارات
اكل المش ب وتجن األرض واجهت تي ال ة البيئي الضغوط تخفيف في يساعد مما والهواء

 .المستقبلية
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حيث الجامعي ل النق م دع هي عليها العمل نستطيع التي األعمال صعيد على النقاط من
ات٬ المركب وادم ع ن م ة المنبعث ة األدخن ن م ة البيئ ة وحماي ة الطاق استهالك من يخفف
ق طري عن دة جدي ام خ واد م ا اعتباره عن الصلبة للنفايات التصدي هي الثانية النقطة
ددة المتج ة النظيف ة الطاق ى عل اد االعتم ى ال افة باإلض تخدامها واس دويرها ت ادة إع

للطاقة الموفرة التقنية الحلول  .واستغالل

الشريفين الحرمين ادم خ ة كلم ك ذل د وأك ة المملك دة أجن رز أب على األخضر االقتصاد
قال حينا العشرين قمة في ر”:االفتتاحية أكث اقتصاد ق لخل الظروف تهيئة علينا ينبغي

ا.استدامة أهدافن ق لتحقي ال فع كنهج للكربون الدائري االقتصاد مبدأ بتعزيز قمنا ولذلك
تكلفة وأيسر استدامة وأكثر أنظف طاقةٍ أنظمة إيجاد وضمان المناخي بالتغير  .المتعلقة

ا وحمايته ة البيئ ى عل اظ الحف ي ف دولي ال ع المجتم ادة قي ا ائر”وعلين س ى عل ذلك وك
العالمية  .األجندات

خضراء ة تمويلي ول حل ير وتوف ديم تق ى ال ا أفريقي مال وش األوسط الشرق بنوك تسعى
البريطاني السعودي البنك ة)ساب(فأصبح وديع ذ بتنفي وم تق سعودية مالية مؤسسة أول

 .خضراء

دى ل ة المودع وال األم تخدام اس يتم طHSBCوس فق دة المتح ة العربي ارات اإلم ي ف
المتزايد الطلب توضيح على الخطوة هذه وتنعكس الخضراء المشاريع مبادرات لتمويل
في باالستدامة والمرتبطة الخضراء الديون إصدارات بلغت فقد األخضر٬ التمويل على

ا إفريقي مال وش ط األوس رق الش ة ام6.4منطق ع ن م األول ف النص ي ف دوالر ار ملي
قرض2021 أول على للتطوير األحمر البحر شركة حصول الى الزيادة تلك وتعزى
 .أخضر

ر المعايي ة مؤسس ا طورته تي ال تدامة االس ارير تق داد إع مشروع ر تطوي الى باإلضافة
العالمية المحاسبة معايير تستضيف التي المالية التقارير إلعداد  الدولية

IFRS 

ندات س إصدار ي ف ة العام تثمارات االس صندوق ادرة مب كانت المملكة جهود أبرز من
الجاري العام من الرابع الربع نهاية في المتوقعة تخصيصها2021خضراء تم والتي

ة والمناخي ة بالبيئي اريع المش ل ية.لتموي الشمس ة الطاق ة خط ود جه ى تخف 2030وال
شركات تأسيس الى باإلضافة الشمسية الطاقة لتوليد جديدة شركة تأسيس احتوت والتي
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المملكة في تجارية بكميات الشمسية الطاقة ألواح وتطوير لألبحاث  .متخصصة

لـ ة االفتتاحي خة النُس يف تستض اض الري أن ى ال ار عودية«ويش الس ادرة مب دى منت
األخضر«و»الخضراء األوسط الشرق مبادرة زز25و23خالل»قمة وتع ر أكتوب

والمناخ البيئة على الحفاظ في الريادي المملكة موقف المبادرات  .هذه

ة ليل ن بي دث تح وال ة تراكمي ة عملي راء الخض تثمارات االس ى ال ول التح ام الخت ي ف
منقطع كثير من خير دائم قليل ولكن  .وضحاها
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لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تدويرعنوان بال النفايات مشكلة

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

االقتصاديةالكاتب الرصد10235العددكلمة 1تكرار

تدوير بال النفايات  مشكلة
 
 

 

 

االقتصادية  كلمة

ع يتوق دولي ال ك للبن ا ووفق يرا٬ أخ ات النفاي من طن مليوني من أكثر العالم مدن أنتجت
ى إل ات النفاي اج إنت ل يص عام3.4أن ول بحل طن ار عدد2050ملي و لنم نتيجة ٬

مطروحة جذرية حلول بال أنها ويبدو معقدة٬ مشكلة وهي عالميا٬ المدن وحجم السكان٬
الراهن دا٬.الوقت ج ة مكلف ة عملي ة وآمن صحيحة بطريقة النفايات من التخلص ويمثل

الصرف اه مي ومعالجة التدوير٬ وإعادة والدفن٬ والنقل٬ الجمع٬ ذلك ويتضمن ومعقدة٬
نحو ات للنفاي الصحيحة اإلدارة تهلك وتس م٬ والتنظي ة والمراقب ى25الصحي 50إل

ى إل ان يؤدي ة القانوني النظم وغياب التمويل نقص لكن البلديات٬ ميزانيات من المائة في
االستدامة تهدد أكبر مشكلة إلى فتتحول خاطئة٬ بطريقة النفايات  .معالجة

 
دير للتص واسعا اال ومج ة٬ العالمي ارة والتج ربح٬ لل درا مص أصبحت ات النفاي مشكلة
تيراد باس الصين ل مث برى ك دول ام قي ة لدرج دا٬ ج مربحة ا أنه د يؤك ا م تيراد٬ واالس
وهي كمنتجات٬ تصديرها ثم ومن محليا٬ لتصنيعها أخرى٬ دول من وشرائها المخلفات
دم وع الصناعي٬ دم التق سرعة ع م خطير بشكل زادت التي المخلفات أنواع كل تشمل
الصحة يهدد خطير بشكل المخلفات وتراكم زيادة إلى أدى ما منها٬ التخلص من التمكن
صحي٬ غير بشكل ه من التخلص يتم المخلفات هذه من كبيرا جزءا أن خاصة العامة٬
تنتهي الصحي٬ الصرف أو المصانع٬ مخلفات مثل السائلة المخلفات من كثيرا إن حيث

الهواء ويلوث حرقه٬ يتم وبعضها األنهار٬ أو البحار٬ إلى الدول من كثير  .في
 

دا٬ جدي س لي ا عالمي ة والكهربائي ة اإللكتروني ات النفاي ن م التخلص مشكلة عن الحديث
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ات النفاي ذه ه ن م العشوائي التخلص خطورة من التحذيرات كانت الماضية العقود وفي
تبدالها واس ة٬ والكهربائي ة٬ اإللكتروني لع الس اج إلنت ير الكب اع االرتف ظل في تتوقف٬ ال

السريع وأحيانا ات.المستمر٬ النفاي ن م التخلص ة عملي نظمت يرة كث دوال أن م ورغ
تزام االل دم ع نتيجة حاضرة٬ تزال ال المخاطر أن إال بأخرى٬ أو بصورة إليها٬ المشار
ن م ير كث ي ف الفين المخ ى عل ات عقوب تصحبها ال الناظمة القوانين بعض إن حتى بها٬

 .الدول

 
ة المنتهي البطاريات حتى أيضا تشمل بل المعروفة٬ باألجهزة فقط تتعلق ال النفايات هذه
ي الت واد الم ن م ك ذل ير وغ ابالت٬ والك الكهربائية٬ والمصابيح الشحن٬ أو الصالحية٬
ار لآلث نظرا وخطيرة٬ يرة كب كلة فالمش ة٬ واإللكتروني ة الكهربائي الصناعات في تدخل

النفايات تلك تتركها التي السيئة٬ والبيئية  .الصحية٬

 
ات المخلف م حج أن ى إل ير تش ث حي تمرة٬ مس ورة بص ر تظه زال ت ال ذيرات التح
ال دعوات ك ذل ويصاحب بوق٬ مس ير غ يا قياس ا رقم سيسجل والكهربائية اإللكترونية
أجل ن م ا حالي الموجود الحراك لدعم والحكومات٬ والمستهلكين٬ المنتجين٬ إلى تتوقف

ات المخلف ذه ه دوير ت ادة ن.إع م وع الن ذا ه من ل التقلي ي ف رى ت ة المختص ات الجه
ضياع في يساهم مدروسة٬ غير بطرق إليها المشار المنتجات من التخلص أن النفايات٬
يخفف س ات٬ المخلف ذه ه م تنظي أن ل٬ بالفع ة المهم اط النق ن وم يرة٬ كب ة حقيقي روات ث

العالمية الساحة في المحدودة الموارد على الضغط  .تلقائيا

 
ة٬ للغاي سريعة بصورة ترتفع المنتجات هذه استهالك نسبة أن العالقة٬ المشكالت ومن
العالم٬ حول عام بشكل لألفراد الدخل مستوى ارتفاع بالطبع مقدمتها في عديدة٬ ألسباب
رعة س ن م د يزي ا م ال٬ المج ذا ه ي ف ارات االبتك يرة وت ي ف يرة الكب رعة الس ذلك وك

ومحسنة مبتكرة٬ جديدة٬ لسلع اإلنتاج  .خطوط
ات منتج ع م أخرى ب أو ورة بص ل يتعام ال الم الع ذا ه ي ف ردا ف د تج أن ادر الن ن م
ا٬ دونه ل تعم د تع م ل تي ال ا أنواعه ل بك المؤسسات عن فضال ة٬ وإلكتروني كهربائية٬
ى عل تمر سيس ه أن دو ويب عشوائيا٬ زال ما المستعملة المنتجات من التخلص فإن ولذلك

دوير ت يتم أنه علمنا ما إذا خصوصا طويلة٬ لفترات الشكل ط17.4هذا فق ة المائ ي ف
ى عل دل وت ة٬ للغاي ة قليل بة نس بوضوح يظهر كما وهي العالم٬ حول المنتجات هذه من
وال دافها أه ق تحق م ل ة٬ المتقدم دول ال ي ف يما س وال ات الحكوم ذلتها ب تي ال ود الجه أن
ذا ه ي ف ود الجه ل وتفعي تمر المس ل العم ن م د ب ال ه أن ى إل ير تش ا أنه ا كم ا٬ غاياته

 .الميدان
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ى عل ة٬ والكهربائي ة٬ اإللكتروني ات للنفاي يرة الخط ار باآلث ط فق ق تتعل ال ا هن ألة المس

مهما اقتصاديا جانبا كبيرة وبصورة أيضا تشمل بل والبيئة٬  .الصحة٬

 
أو وائية٬ عش أو ة٬ قانوني ير غ بطرق ات المخلف هذه من التخلص أن المختصون يعتبر

ضياع ببساطة يعني أخرى٬ نفايات كأي معها ذهب«التعاطي ك.»منجم ذل ألن اذا؟ لم
ا إدخاله يعاد بالفعل القيمة عالية مواد توفر العمليات وهذه التدوير٬ إعادة عمليات يعطل
فضال المصنعة٬ الشركات ى عل اج اإلنت اليف تك من جانبا يزيل ما جديدة٬ منتجات في

والكهربائية اإللكترونية٬ المنتجات أسعار خفض في يسهم ذلك أن  .عن

 
رات عش نيع التص ي ف تخدامها اس ادة إع ن يمك ناعة الص ذه ه ي ف دخل ت واد م اك هن
خصوصا الساحة٬ هذه في االنفراج مزيد نحو تسير أنها يبدو ال األمور ولكن المرات٬
ام٬ أي ل قب ة واإللكتروني ة الكهربائي ات النفاي دى منت ا أعلنه تي ال يرة األخ ام األرق ع م
ذا ه ع المتوق ات النفاي إجمالي أن توضح التي اإللكترونية للنفايات العالمي اليوم بمناسبة

غ يبل الم الع اء أنح جميع في من57.4العام ا مرتفع طن٬ ون طن53.6ملي ون ملي
ام ع ي ف دها تولي م ت تري٬ الخصوص2019م ذا به المي الع رك التح إن ف الي وبالت ٬

صرامة وأشد سرعة٬ أكثر يكون أن  .ينبغي
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لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المعتلعنوان األرض كوكب

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

العبادالكاتب الرصد19475العددعماد 1تكرار

المعتل األرض  كوكب

 
 

العباد محمد  عماد

ن وبراكي وعواصف فيضانات ة؛ غريب ة مناخي ات بتقلب يرة األخ ترة الف ي ف الم الع ر يم
ه مرض ن ع األرض ب كوك ا به بر يع ر ظواه ا كله وج للثل ان وذوب ات غاب ق .وحرائ
ط فق س لي قصوى ضرورة ئي البي وث للتل ة جذري ول حل اد إيج ى عل العمل بات ولذلك
تمرار االس ن م أيًضا نحن لنتمكن بل صحية بيئة في العيش من المقبلة األجيال لتتمكن

 .والبقاء
 
 

دول ال أتي ت ادة وكالع اخي٬ المن ير التغ ف مل ع م ل التعام ة جدي ي ف ف تختل دول ال
ودول ناعية الص دول ال تحل ا فيم ة بالبيئ ام االهتم ي ف ة القائم رأس ى عل كندنافية اإلس

القائمة ذيل في الثالث  .العالم
 

رؤية وترتكز بالبيئة للعناية رائعة مبادرات المملكة في لدينا كبير2030محلياً بشكل
األولويات قائمة في البيئة على المحافظة جعل لكن.على ة٬ الحكوم توى مس ى عل ذا ه

المحافظة ة بأهمي الوعي دام انع ن م ير الكث اك هن لألسف يزال ال الشعب مستوى على
البيئة ت٬.على البي ي ف ك حول تلفت البالستيكية٬ المياه علب إدمان من نعاني مثالً نحن

الصغيرة المياه علب عشرات تجد مكان كل وفي المكتب٬ نصف(وفي الم الع تهلك يس
نة الس ي ف تيكية بالس اه مي ة علب ون ا)تريلي تأثيراته حول دل الج ن ع النظر ض وبغ ٬

هائل البيئة على السلبي أثرها فإن  .الصحية؛
 

ة بأهمي اس الن ف تثقي و ه ة البيئ اه تج ي الحكوم رك التح بق يس أن ب يج ا م أن د أعتق
ي ف مباشر بشكل اتهم حي جودة ى عل تؤثر س تي ال يرة الكب اطر والمخ عليها٬ المحافظة

السلبية بالممارسات االستمرار ة.حال رؤي تهدفات مس ى إل نصل أن قبل الممكن٬ ومن
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ض2030 وبع ريعة٬ س ب مكاس ق بتحقي دأ نب أن ة٬ البيئ ى عل اظ الحف ي ف دة الواع
هائلة نتائج تعطي البسيطة  .التغييرات

 

بعض ع م اون بالتع صغيرة بمبادرات البيئة وحماية األرصاد هيئة تقوم أن الممكن من
تحقيق في فعالة تكون قد التي المبادرات لبعض مقترحات يلي وفيما الحكومية٬ الجهات

كبيرة  :مكتسبات
 

ترة مفل رادات وب يرة كب اه مي ب عل ير لتوف ركات والش ة الحكومي ات الجه ع م يق التنس
البالستيكية العلب عن كبديل للموظفين المياه  .لتوفير

 

البالستيكية األكياس عن بدالً ورقية٬ أكياس توفير على التجارية المحالت  .حث
 

م المطاع رواد تخدام اس ل لتقلي ة للبيئ صديقة ة رطب ل منادي توفير على المطاعم تشجيع
 .للمياه

 

ى عل المحافظة ة بأهمي الوعي ع لرف دارس الم طالب تهدف تس ة توعوي بحمالت القيام
 .البيئة

 

ا منه المرجوة ائج والنت يق التنس ن م ثر أك ب يتطل ال ادرات المب ذه ه بعض على العمل
اءة لكف السعودي المركز بها قام التي الرائعة المبادرة يذكر وكلنا جدا٬ً كبيرة البيئة على
القديمة مكيفاتهم استبدال على الناس لتحفيز الكفاءة عالية التكييف أجهزة دعم في الطاقة
ل أق تهالك وباس اءة الكف ذات ب ل تعم أخرى ب اء الكهرب ن م يرة كب ة كمي تهلك تس تي ال

 .للطاقة
 

صغيرة كانت و ول خطوة كل أن اً دائم ذكر ولنت يرا٬ً كب اً فارق تصنع صغيرة مبادرات
بعدنا سيأتي من وحياة حياتنا جودة من وستعزز كوكبنا  .ستحمي
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لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المجهولعنوان والمصير المطاحن شركات موظفو

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

التويجريالكاتب الرصد0العددعبدهللا 2تكرار

المجهول والمصير المطاحن شركات  موظفو

 
 
 

التويجري محمد بن  عبدهللا

ترق مف ي ف المطاحن لشركات ارين المع وب للحب ة العام ة المؤسس موظفي غالبية يقف
اجعهم مض ض أق ه٬ علي دون يحس ال ف موق ي ف م مظل ق نف ي وف رق هللا-ط انهم -أع

الشركة في االستمرار بين مجهول أمامهم سنتين٬(فالمستقبل عن تقل ال بعقود يفترض
ير األخ ريم الك امي الس األمر عليه نص ما أو)بحسب ل النق أو ة كافي ير غ دة م ذه وه ٬

العمل من  .التسريح
 

ة هللا-الدول ا بموجب-أعزه ايير ومع وابط ض ه ل عت وض التخصيص رت أق دما عن
حقوقهم ضياع وعدم الموظفين لحماية لجانا وخصصت كريمة سامية  .أوامر

 
ن ع ث والبح روج للخ عوديين الس وظفين الم ى عل ييق وتض ش تطفي اآلن ل يحص ا وم

أخرى تحول.جهات تبيان اس وظفين الم ى عل يطرح حينما العظمى والمصيبة والطامة
أي ديم تق دون يرغب ال ن وم بالشركة٬ يرغب ن م واه فح ملزم إقرار إلى قادر بقدرة
بل الشركة في مكان له ليس يرغب ال فمن أمره٬ من بينة على الموظف ليكون عرض
و فه تقبله٬ مس ي ف تنظر مختصة ة للجن ال يح يجد لم وإذا آخر٬ مكان عن البحث عليه

ده عن س لي زعمهم ي»والء«ب ف تمر سيس ه أن ذا ه ني يع ال ف ب رغ ن وم ركة٬ للش
ر آخ ان مك عن البحث فعليه وإال يجتازه أن عليه اختبار أولها عراقيل فهناك الشركة٬

أطولك ما ليل ويا بالشركة٬ يرغبون ال الذين بزمالئه  .أسوة
 

9



ا م ود والعق ط٬ فق شهرين سوى اإلعارة نهاية على يتبق لم األولى المطاحن شركة ففي
ود عق ال ب ون والموظف األدراج٬ ة حبيس ت مع.زال د التعاق رعة س ر األم ي ف ب الغري

ة المؤسس ي ف ل تعم مؤهلة سعودية وخبرات كفاءات حساب على عالية برواتب أجانب
الشركة في بالعمل الرغبة ولديهم السنين عشرات  .منذ

 
ون الموظف ؤالء ه د رهم-يناش أم ى عل ون ة٬-المغلوب العالق ذات ة المختص ات الجه

دي٬ األي ة مكتوف متفرجة تقف وأال يجري٬ لما حد ووضع العاجل التدخل منهم ويأملون
القمح ب المطاحن لشركات الرئيس الممول للحبوب العامة المؤسسة دعوم(بخاصة )الم

د ج األمر ف رهم٬ أم يهمه وال يعنيه ال لمن سهلة فريسة تركهم وعدم أبنائها مع للوقوف
ارب الغ ى عل ل الحب ترك ي ال ف وة٬ ق وال م له حول ال وظفين م ير بمص ق٬ يتعل خطير
ن فأي ون٬ يعول ن وم م أرزاقه وقطع ي الوظيف تقبلهم مس وضياع م عليه الخناق بتضييق

في!يذهبون؟ من وارحموا المعطاء٬ البلد هذا بخيرات الغريب من أولى الوطن وابن ٬
السماء في من يرحمكم  .األرض
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لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األخضرعنوان األوسط الشرق مبادرة لدعم دولي منتدى

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23654العددالكاتب 1تكرار

األخضر األوسط الشرق مبادرة لدعم دولي  منتدى

 

المكرمة االحمدي–مكة  احمد

تدامة٬ المس ة للتنمي المي الع ز المرك ة٬ المجتمعي ؤولية للمس دولي ال اد االتح م ينظ
ع المجتم ات منظم الف لتح اني الث دى المنت زوم٬ ق تطبي بر ع ادم الق س الخمي صباح

لعام األخضر األوسط الشرق مبادرة لدعم ادرة2021المدني مب ة لقم داً تأيي ك وذل
األخضر األوسط  .الشرق

 

دعم في األوسط الشرق بدول المدني المجتمع منظمات دور المنتدى٬ موضوع وسيكون
اخ المن ير تغ مكافحة جهود عمل.مبادرات وجلسات وورش أوراق دى المنت ويتضمن

وخارجها األوسط الشرق دول من ومختصون خبراء تقديمها في  .يشارك
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لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لحوادثعنوان االستجابة لرفع تدريبية دورة يقيم البيئي االلتزام على للرقابة الوطني النفطي"المركز "التلوث

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

تدريبية دورة يقيم البيئي االلتزام على للرقابة الوطني المركز
لحوادث االستجابة النفطي"لرفع  "التلوث

 
 

 واس-تبوك
٬ مالية الش ة بالمنطق ه فرع بر ع ئي البي تزام االل ى عل ة للرقاب ني الوط ز المرك ق أطل

وم وث,الي التل وادث لح تجابة االس ال مج ي ف وادر الك ة جاهزي ع لرف ة تدريبي دورة
ن ع ن وممثلي ٬ ة العالق ذات ة الحكومي ات الجه وبي منس ن م دد ع ور بحض ي النفط

األحمر والبحر ٬ وآماال نيوم ضباء,مشروعات بمحافظة المرسى بفندق  .وذلك
 

ئي٬ البي تزام االل ى عل للرقابة الوطني للمركز الرسمي المتحدث أوضح الصدد هذا وفي
ي ف واقعا للبيئة الوطنية اإلستراتيجية تجسيد على حريص المركز أن المطيري٬ عبدهللا

ارب يق ا م د عق ز المرك أن موضحا الرؤية٬ ة22زمن المملك اء أنح ع جمي ي ف دورة
لـ تدريبا ووفر العربي٬ والخليج األحمر البحر سواحل طول ن800وعلى م شخص

ي ف المتخصصة الوطنية الكوادر لتأهيل المركز من بيئية كمبارة العالقة٬ ذات الجهات
المملكة في وثرواتها البحرية البيئة على بالمحافظة والكفيلة المجال٬  .هذا

 
أن وي البل امر ث دس المهن مالية الش ة بالمنطق ز المرك رع ف عام دير م اد أف ه٬ جانب ن م
ة التوعي توى ومس وادر الك ة جاهزي ع رف ى إل دف ته ام أي ة ثالث تمر تس تي ال دورة ال
ة النفطي وادث للح تجابة االس ة وآلي ٬ وارث والك الحوادث عن الناتجة البيئية باألضرار
ة الحيوي المنشآت على تأثيرها وعدم معالجتها يضمن بما المستخدمة والطرق واألدوات
ة النفطي ع البق ات تحرك ومتابعة رصد آليات على الدورة ستشتمل كما ٬ البحرية والبيئة

المستخدمة المحاكاة لبرامج وشرح االصطناعية األقمار  .عبر
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ى عل ة التدريبي دورة ال ذه ه إطالق خالل من ل يعم ز المرك أن وي البل دس المهن وأكد
ي ف ة النفطي كابات االنس ة مكافح ات لعملي السريعة تجابة واالس ة الوطني درات الق ة تنمي
بأسطول ٬ فيه والحساسة الحيوية المنشآت وحماية األحمر البحر لشمال اإلقليمية المياه
وم عم ي ف المركز خطة ضمن ٬ الطارئة لالستجابة ومراكز وطائرات متخصصة سفن

المملكة ي,سواحل عمل دريب ت ة إقام ير األخ ا يومه ي ف ستشهد الدورة أن إلى مشيراً
المنطقة سواحل  .على
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لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الملكيةعنوان عبدهللا بن تركي اإلمام محمية في الدرونز بطائرات التشجير حملة يطلق فهد بن محمد بن تركي األمير سمو

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العدد0الكاتب 11تكرار

بطائرات التشجير حملة يطلق فهد بن محمد بن تركي األمير سمو
الملكية عبدهللا بن تركي اإلمام محمية في  الدرونز

 

 واس-الرياض
ة الدول ر وزي دالعزيز عب بن فهد بن محمد بن تركي األمير الملكي السمو صاحب أطلق
هللا د عب ن ب تركي اإلمام محمية تطوير هيئة إدارة مجلس رئيس الوزراء مجلس عضو

م لموس ة الملكي دهللا عب ن ب ي ترك ام اإلم ة محمي جير تش ة حمل ة٬ -2021الملكي
2022. 

 
ذ تنفي ى عل ل تعم ة الملكي هللا عبد بن تركي اإلمام محمية تطوير هيئة أن سمّوه وأوضح
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التصحر٬ ة ومكافح اتي٬ النب اء الغط ة تنمي ى إل ة الهادف ادرات والمب برامج ال من العديد
ودة ج ين تحس ي ف هم ُيس ا ممّ ٬ ة المتنوع ة البري ات والنبات ة المحلي األشجار واستزراع

المناخي التغير ومكافحة  .الحياة
 

ة البيئ ة حماي ز وتعزي ئي٬ البي وع التن ى عل اظ الحف أجل ن م تأتي الحملة أن إلى وأشار
الشريفين الحرمين خادم من الكبير الدعم ظل في المملكة٬ في البيئي بالقطاع والنهوض

د العه ولي وسمو سعود آل عبدالعزيز بن سلمان هللا-الملك ي-حفظهما البيئ للقطاع
المملكة  .في

 
السعودية ادرة مب دى منت انطالق رب ق ع م التزامن ب أتي ي اإلطالق هذا أن سموه وأكد
السمو صاحب ا عنهم ن أعل ان اللّت األخضر٬ األوسط الشرق مبادرة وقمة الخضراء٬
وزراء ال س مجل س رئي ب نائ د العه ي ول دالعزيز عب بن سلمان بن محمد األمير الملكي

الدفاع هللا-وزير  .-حفظه
 

دء لب ة المحمي هدها تش تي ال المتواصلة ود والجه القائمة التحضيرات على سمّوه واّطلع
ة الحمل تنطلق س ث حي التشجير٬ عمليات في مرة ألول ستستخدم حديثة تقنيات استخدام

في المقبلة ذوراأليام الب ثر بن ة٬ المحمي ن م الشرقي مالي الش الجزء في الحجرة منطقة
احة مس امتداد على الموسمية ز2البرية الدرون ائرات ط تخدام باس ع٬ مرب تر م ون ملي

ار انتش ى عل تساعد ا أنه ا كم ثر٬ الن عمليات في العاملة األيدي على االعتماد تقلل التي
ع جم ى عل درتها ق ع م ة٬ عالي ة بدّق اريس التض ة مختلف عٍة شاس احات مس ي ف ذور الب
ذكاء ال تقنيات أحدث عبر البذور نمو وتحليل لمتابعة استخدامها بعد فيما ليتم المعلومات
اعد تس تي ال ة الحديث ري ال لطرق مبتكرة لتقنيات تجربة إجراء سيتم كما االصطناعي٬
تحت كالري ٬ الحاجة عند منه المناسب بالقدر النبات وتزويد بالماء االحتفاظ ترشيد في
ة لرعاي ى المُثل رق الط ار اختي ى إل افة إض ي٬ الزراع ر البوليم افة إض ع م طحي س

زراعة.الشتالت الحملة تستهدف خالل100,000كما المحمية حدود داخل شجرة
موسم الفئات2022-2021عام كل من المتطوعين  .بمشاركة
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لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سلمانعنوان الملك بيئتنا:حديقة تُحّسن شجرة مليون لدينا

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3776العددالكاتب 1تكرار

سلمان الملك بيئتنا:حديقة تُحّسن شجرة مليون  لدينا

المناخي للتغّير السلبي األثر مكافحة في  تُسهم

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

مبادرة وسم و_السعودية_تحت ار_األوسط_الشرق_مبادرة#الخضراء أش األخضر٬
لـ الرسمي ة#الحساب ك_حديق ّدة_المل مُمت خضراء احات مس تضم ا أنه ى إل لمان٬ س

شجرة مليون من  .وأكثر
 

ة مكافح ي ف هم وُتس ا٬ بيئتن ن م تُحّسن أن شجرة المليون شأن من أن الحساب وأوضح
المناخي للتغيّر السلبي  .األثر
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الخبر تفاصيل

الخبر عسير«عنوان في المنطقة..»الزراعة إمكانيات تدعمها عريقة مهنة

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17658العددالكاتب 1تكرار

عسير« في المنطقة..»الزراعة إمكانيات تدعمها عريقة  مهنة
مستوى على األولى جعلتها المؤسس عهد في بدأت نوعية تحوالت

 المملكة

 

 أبها-واس
اة الحي مظاهر رز أب ان ك الذي الزراعي بالنشاط السنين مئات منذ عسير منطقة تشتهر

عام وإلى لألهالي٬ دالعزيز1367اليومية عب ك المل ه في أصدر الذي العام وهو -هـ٬
هللا ه الح-رحم الستص ة بالزراع ة مختص ة مديري اء بإنش ي يقض ا ملكي وما مرس

ون العي ير وتعم وات والقن السدود ل وعم الماء مكائن وتوزيع الري وتحسين األراضي
ي ف ة الزراع ت كان ام٬ الع ك ذل ى إل زارعين٬ للم روض ق اء وإعط ة االرتوازي ار واآلب
يل المحاص ودرس األرض رث ح ي وه ة التقليدي رق الط ى عل وم تق ير عس ة منطق
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 .بالثيران

نوعية  تحوالت
عام وتحويلها المديرية هذه أعمال انطالق والمياه1373٬وبعد للزراعة وزارة إلى هـ

ي ف زارعين٬ للم ير الكب دعم وال ري وال ة الزراع رق ط ي ف ة النوعي والت التح دأت ب
ي الت ير عس ة منطق ومنها المملكة٬ مستوى على الزراعي اإلنتاج في كبيرة نقلة إحداث

الجاري العام في من1443أصبحت ة٬ المملك ي ف ة اإلداري اطق المن ن بي ى األول هـ
ى إل ة بالمنطق ددها ع وصل ث حي ة٬ الزراعي ازات الحي دد ع ث ازة69466٬حي حي

المملكة%24.5بنسبة في الحيازات عدد إجمالي  .من

 
التقنيات  تطور

تطور ى إل ة بالمنطق ة والزراع اه والمي البيئة وزارة لفرع الرسمية اإلحصاءات وتشير
ات والتقني اليب األس تخدام اس ع م ير كب بشكل الماضية السنوات خالل الزراعي النشاط

ن م ثر أك ى إل المحمية البيوت عدد وصل إذ الزراعة٬ في ا7950الحديثة محمي ا بيت
ا٬ وغيره ل٬ والفلف ان والباذنج والكوسة والخيار الطماطم مثل الخضراوات٬ معظم تنتج

ى عل ا إنتاجه د ا29167٬ويزي عالمي ي األساس ذاء الغ و وه ح٬ القم ا أم نويا٬ س ا طن
بـ نويا س ير عس منطقة تنتجه ما جانب16707فيقدر ى إل ان من2367أطن ا طن

سنويا  .الشعير

 
الفاكهة  أنواع

الجودة ذات ة الفاكه ن م واع أن بإنتاج السروات٬ جبال خاصة عسير٬ منطقة واشتهرت
ل مث ة ي:العالي حوال ا حالي إنتاجه غ يبل ذي ال ب ة2834العن الفاكه ا أم نويا٬ س ا طن

فهي ة٬ بالمنطق االستزراع ي ف دث ة«األح ي»الفراول ف ا مزارعه تنتشر دأت ب تي ال
ن م ثر أك تضم ة المنطق أن ى إل مية الرس ديرات التق ير وتش نوات٬ س دة ع ذ من المنطقة

ة800 زراع ذلك ك وشهدت ة٬ الفراول ن م تلة ش ن«ألف أن»الب د بع مبشرة عودة
ة مدين ي ف ن الب زارع م ار انتش ي ف ي الحكوم الدعم وأسهم الماضية٬ العقود في تالشت
بـ ا حالي ددها ع در ويق ع ألم ال ورج دة عبي وسراة اردة والمج ل محاي ات ومحافظ ا أبه

ج20823 تنت جرة٬ و250ش ر األخض ن الب ن م ا افي83طن الص ن الب ن م ا طن
ل مث ور التم ن م واع أن اج بإنت بيشة٬ خاصة المنطقة٬ محافظات بعض وتشتهر الجاف٬

فري« ن»الص م أكثر ب ة المنطق ي ف ل النخي دد ع در ويق ج٬1.5 تنت ة نخل ون ملي
سنويا55000 التمور من  .طن

18



 
المزارعين  دعم

ة منطق ي ف المزارعين لدعم ومبادرات برامج عدة والزراعة والمياه البيئة وزارة وتقدم
امج برن ا أهمه من تدامة«عسير٬ المس ة الزراعي ة الريفي ة ع»التنمي تنوي ى إل ادف اله

صغار ومعيشة دخل وتحسين ذائي الغ ن األم ي ف واإلسهام للزراعة٬ اإلنتاجية القاعدة
رص ف زيادة عن فضال٬ االجتماعي٬ االستقرار وتعزيز الهجرة من والحد المزارعين٬

الطبيعية والموارد البيئة على والحفاظ  .العمل
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لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر "المسلّم"عنوان القصيم": خالل"رمان المليونين تجاوزت مبيعات أيام3حقق

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3776العددالكاتب 1تكرار

"المسلّم" القصيم": خالل"رمان المليونين تجاوزت مبيعات 3حقق
 أيام

للمشاركين ودعمه رعايته على القصيم ألمير الشكر قدم
 بالمهرجان

 

العنزي  الرياض-عبدهللا

يحية الش ز بمرك الخامس الرمان بمهرجان واإلعالم العامة العالقات على المشرف أكد
خالل بلغت القصيم رمان مهرجان مبيعات أن المسلّم٬ محمد بالقصيم البكيرية بمحافظة
ي ف السعودية المرأة مشاركة تميز إلى مشيًرا لایر٬ مليوني من أكثر األولى األيام ثالثة
ات المنتج ودة بج ة الخامس خته بنس ام الع ذا ه يز تم ذي ال ان المهرج ان وأرك ة أجنح

 .الزراعية
20



 

اد لّم"وأش ه"المس وثقت ديو في ع مقط بر بق"ع ات"س النجاح دس مهن ن م ة بالرعاي
ز عبدالعزي ن ب سعود ن ب مشعل ن ب فيصل دكتور ال ير األم ان المهرج راعي بالمنطقة
ك وكذل ان بالمج ة المنتج ر األس اركة مش ى عل حرصه ى إل اً الفًت القصيم٬ ة منطق أمير

المتنقلة األغذية بيع  .وسيارات
 

ح لّم"وأوض ن"المس م أكثر ب يز تم ان المهرج ن200أن م ان الرم ج لمنت رض مع
ن م ثر أك الل أن85خ ى إل يرًا مش ة٬ المنتج ر األس ة أجنح ى إل افة باإلض ة٬ مزرع

ة المملك ذاء غ لة س ل تمث تي ال القصيم ة منطق ي ف ام يُق ه لكون ة أهمي يكتسب المهرجان
الخصبة وأرضها أهاليها  .بخيرات

 

لـ حديثه ختام في المسلّم محمد العالية٬"سبق"وبيّن بجودته تميز المعروض الرمان أن
ن بي ن م عار األس اوت تف ا ى10كم إل االت ا45ري منوًه د٬ الواح ون للكرت االً ري
يزة المتم ة اإلعالمي ة بق"بالتغطي ة"لس الوطني المناسبات ل ك راز إب ى عل رص والح

الدولة قطاعات مختلف تنظمها التي والثقافية  .واالجتماعية
الفيديو  شاهد

https://youtu.be/CAD88lbpyak 
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لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمملكة52ضبطعنوان مناطق عدة في البيئة لنظام مخالفا

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

بالمملكة52ضبط مناطق عدة في البيئة لنظام  مخالفا

 

 الرياض-متابعات

على القبض تم أنه اليوم٬ الداخلية٬ وزارة من52أعلنت عدد ي ف ة البيئ ام لنظ مخالفًا
المملكة  .مناطق

 

ضبط من ت تمكن البيئي٬ لألمن الخاصة القوات إن رعيهم14وقالت ل ا 855مخالف
و ممنوعة٬ مواقع في واألغنام اإلبل من وتجريف14رأسا الرمال بنقل لقيامهم مخالفا

و دة٬ ج ومحافظة اض الري ة مدين ي ف ترخيص دون بالصيد8التربة امهم لقي الفين مخ
بحوزتهم ة المملك اطق من ن م عدد في و22المخالف مصيدا ائرا ة6ط هوائي ادق بن

وذخائر للصيد وأدوات  .وشباك
 

ي ف ة الترب ف وتجري الحفر ب ة الطبيعي الم المع بتشويه ا لقيامهم الفين مخ بط ض م ت ا كم
22



ي المحل الحطب ع لبي ا موقع ديران ي ة البيئ ام لنظ الفين مخ ن ومقيمي ة٬ الخرم ة محافظ
بحوزتهما الرياض160ضبط مدينة في مكعب  .متر

 

ي المحل الحطب ن م كمية بحوزتهما مخالفين العام٬ باألمن المختصة الجهات وضبطت
للبيع  .المعروض

الفيديو  شاهد

https://twitter.com/i/status/1450133397469270017 
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لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئي"عنوان لألمن الخاصة بـ"القوات الداخلية جناح في مهامها دبي"تستعرض "جيتكس

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3776العددالكاتب 1تكرار

البيئي" لألمن الخاصة جناح"القوات في مهامها تستعرض
بـ دبي"الداخلية  "جيتكس

 

البرقاوي  دبي-عبدهللا

دث أح دبي٬ ب ة للتقني جيتكس بوع أس ي ف مشاركتها الل خ ة٬ الداخلي وزارة تعرض تس
البيئي لألمن الخاصة القوات في المتمثلة الجديدة٬  .قطاعاتها

 

من دم تق ئي٬ البي ن لألم الخاصة وات للق ا خاّصً ًما قس جناحها٬ في الوزارة وخصصت
القطاع وأهداف مهام عن ومعلومات مرئية٬ عروًضا  .خالله

 

رقم ال ى عل ة البيئي البالغات تستقبل البيئي لألمن الخاصة القوات أن الوزارة٬ (وبيّنت

24



رقمين)911 وال اض٬ والري المكرمة مكة منطقتي ة)996(و)999(في بقي ي ف
المملكة  .مناطق

 

درات مق ة حماي ي ف ا ودوره ومسؤولياتها ئي البي ن لألم ة الخاص وات الق ام مه وع وتتن
ة األمني ة والمراقب ة البيئي ة األنظم اذ إنف الل خ من ك وذل ا؛ به ة والعناي ة البيئي وطن ال
اركة والمش والمؤسسات راد لألف البيئي االلتزام تحقيق وكذلك المخالفين٬ وردع وضبط

البيئية الطوارئ حاالت  .في
 

اع القط ام مه من (وتتض ض: القب ئي٬ البي ني األم ري التح ة٬ البيئي ة األمني ة المراقب
م والدع اندة والمس ة المختص ات للجه ة واإلحال ات٬ المخالف ر وتحري الضبط اف٬ واإليق

 .األمني
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لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العهدعنوان ولي بدعم الذهبي عصرها تعيش اإلبل

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3776العددالكاتب 1تكرار

العهد ولي بدعم الذهبي عصرها تعيش  اإلبل

الموروث يحتوي عالمي لميدان تحول بالصياهد المهرجان  مقر

 

الفراج  الرياض-حمد

ياهد٬? بالص نوياً س ل اإلب ادي ن ه ينظم ذي ال ل٬ لإلب دالعزيز عب ك المل ان مهرج ق حق
ألهل مقصداً ان المهرج ن م ت جعل الماضية٬ الخمس نسخه خالل الوصف فاق نجاحاً
الكبير٬ الصحراوي الكرنفال هذا في للمشاركة والعالم الخليج ومنطقة المملكة في اإلبل

باإلبل والمهتمين المحبين قبل من عالمية وجهة أصبح  .الذي

26



 

صاحب العهد٬ ولي سمو ورعاية دعم بفضل تأتي المهرجان شهدها التي النوعية النقلة
ر الكبي وحرصه ل٬ اإلب نادي على العام المشرف سلمان بن محمد األمير الملكي السمو
ك للتمس م ودعمه ل اإلب ل أه جيع وتش يل٬ األص ة المملك وروث م ى عل اظ الحف ى عل

عبدالعزيز الملك جاللة وحد حيث العريق هللا-بموروثهم ور-رحمه ظه ى عل ة المملك
عليه يُرتكز كبيراً اقتصادياً مورداً أصبحت وقد  .اإلبل٬

 

العمل ة منظوم ي ف ارق الف أحدث ٍل بعم د٬ العه ي ول سمو من دعم ب ل اإلب ادي ن ام وق
ان المهرج ر مق ي ف دالعزيز عب ك المل ان مهرج ة إقام ن م ه علي رف يش ا وم ادي٬ بالن
ميدان مقر يضم العالمي٬ المستوى على نظيره قل عالمي لميدان تحول الذي بالصياهد٬
دان مي ي ف ل اإلب ن م اآلالف توعب يس م محك ي هندس كل بش مم المص ل اإلب روض ع
زحف ظل في الحركة٬ عملية سهلت ومخارج مداخل لها خصص والعروض التحكيم٬
عروض ة لمتابع اهيري الجم للحضور مدرجات وإنشاء منقية كل مع الحاشد الجماهير

 .اإلبل
 

م ت ا كم ان٬ المهرج ر مق ن م ر آخ ب جان ى عل ن الهج باقات بس ًا خاص دانًا مي م ويض
ة الوطني والمنتجات التراثية للعروض ومقار الدهناء سوق مثل شعبية أسواق تخصيص

 .التاريخية
 

ان المهرج ة دف ادة لقي م والتحكي راف واإلش م التنظي ى عل اء أكف اًال رج ادي الن ف وكّل
ن ب د خال ير األم م التحكي ان لج س رئي ادة بقي هللا بفضل ق تحق الذي األمر وهو للنجاح٬
به؛ والرضى التحكيم بنجاح يقين على الجميع وأصبح العاملة٬ اللجان وأعضاء سلمان٬

واحترافيته وحياديته  .لدقته
 

ر ووف بالصياهد٬ ان المهرج ر بمق ا وعالجه اإلبل فحص عيادات اإلبل نادي وخصص
ل ك راء وإج ل اإلب ى عل بي الط راف اإلش ي ف دورها ب ام للقي ة المؤهل ة الطبي وادر الك
ي ف ة الجراحي العمليات إلجراء مقار وجهز المنقيات٬ على البيطرية الطبية الفحوصات
حثلين بن فهد الشيخ بقيادة اإلبل نادي عليه يشرف الذي المهرجان عالمية يؤكد  .منجز

 

ن ب لمان س ك المل ريفين الش رمين الح ادم خ ة حكوم دعم ب ير الكب ز المنج ذا ه اء وج
دعم ذي ال سلمان٬ بن محمد األمير الملكي السمو صاحب عهده ولي وسمو عبدالعزيز٬
اإلبل ألهل دعما كبرى؛ مالية بمبالغ جوائزه ودعم التطويرية٬ مشروعاته وكافة النادي

الطموحة سموه رؤية وفق  .2030وعشاقها
 

ألهل والدعم الرعاية على دليل خير المهرجان ختام لحفل السنوية الملكية الرعاية وتعد
هللا حفظهما عهده٬ ولي وسمو الحرمين٬ خادم يدي من الجوائز وتسلم  .اإلبل
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والشراء٬ ع البي ونشط ل اإلب أسواق انتعشت د العه ي ول سمو ن م دعم ال ذا ه وبفضل
ل اإلب بأسواق المتعاملين وكل والمنتجون المستثمرون ذلك من واستفاد أسعارها وزادت
ن م ثر أك ة الرابع النسخة في المشاركة لإلبل السوقية القيمة بلغت حتى المملكة٬ 5في

 .ملياراتلایر
 

حديث ي ف ن٬ حثلي ن ب الح ف ن ب د فه يخ الش ل اإلب ادي ن إدارة مجلس رئيس أكد بدوره
ا حكومتن دعم ب ذهبي ال عصرها تعيش ل اإلب أن ى عل ان٬ المهرج ات فعالي خالل نشر

العهد ولي سمو قبل من دقيقة وبمتابعة المستمر٬  .الرشيدة
 

حثلين"وأضاف "ابن ن": بي فرصة يضيع و فه اآلن تى ح ل اإلب سوق دخل ي م ل من
طلوع في السهم ألن  ".يديه؛
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لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر من"ريف"برنامجعنوان ألكثر خدماته يقدم المزارعين جازان10لدعم في ومتقدمة متقدماً آالف

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

من"ريف"برنامج ألكثر خدماته يقدم المزارعين 10لدعم
جازان في ومتقدمة متقدماً  آالف

 

 واس-جيزان
امج برن دعم على للحصول المتقدمين عدد ة"ريف"بلغ منطق ي ف زارعين الم دعم ل

ر أكتوب هر ش ة نهاي تى وح ف ري ة منص الق انط ذ من ازان ن2021ج م ثر أك ٬ م
ومتقدمة10490  .متقدمًا

 
ي عل ن ب محمد المهندس جازان بمنطقة والمياه الزراعة وزارة فرع عام مدير وأوضح
بقطاع ة والمتمثل جازان منطقة في المدعومة المحاصيل شملت الطلبات أن عطيف٬ آل

البعلية ي"المحاصيل البعل والحبحب ٬ ح والقم ٬ دخن وال ٬ م والسمس ٬ ة الرفيع "الذرة
ة الفاكه اع انجو"وقط والم ون ورد"الليم ال اع قط و ي"٬ الجيزان ل افة"الف إض

العربي والبن ٬ العسل  .لقطاعي
 

ريف برنامج دعم أن الراجحي٬ عبده المهندس جازان بمنطقة ريف برنامج منسق وأكد
المستدامة الزراعية الّريفية التنمية منتجات أحد ومنتجي مطوري المزارعين أمام متاح
أو الجنسية سعودي المستفيد يكون أن يشترط والذي البرنامج قواعد عليهم تنطبق الذين
ون يك وأال البرنامج٬ حددها التي الزراعية المهن أحد ممتهني ومن التنقل٬ بطاقة حامل

عن عمره يقل وال الخاص أو العام القطاعين في  .عامًا21موظفا
 

مبلغ للمستفيد الشهري الدعم مجموع يتجاوز أال على أكد البرنامج أن )9000(وبين
عن تفيد للمس ة المقدم المباشرة الدعم مبالغ اجمالي يتجاوز وال لایر)54000(لایر
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عن تفيد للمس المباشر دعم ال برامج أعداد مجموع يتجاوز أال على البرامج لكافة سنوياً
للمستفيد يكون وأن المزرعة٬ في المهنة لمزاولة األهلية يثب ما يقدم وأن برامج٬ ثالثة
م الدع ب طل ع برف وم يق وأن اإللكترونية٬ المنصة في ومسجال باسمه نشط بنكي حساب

الشروط استيفاء بعد اإللكترونية المنصة طريق  .عن
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لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشماليةعنوان بالحدود الخضار أسواق في مخالفات ضبط

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

الشمالية بالحدود الخضار أسواق في مخالفات  ضبط

 

 

 عرعر-متابعات

ى عل ة ميداني ٬جوالت والشمالية الحدود بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع نفذ
ة ومتابع ٬ الف األع وق وس ار الخض وق وس ة التمويني لع والس ات المنتج ع بي ذ مناف
واإلسكان ة والقروي ة البلدي الشؤون وزارة من اختصاصها نقل بعد عام بشكل األسواق

والمياه والبيئة الزراعة وزارة  .إلى
 

الخضار وأسواق ية الماش أسواق على مستمرة الجوالت بأن الياس أحمد الدكتور وأكد
ن ب راهيم إب المهندس بالمنطقة والمياه البيئة الزراعة مدير من مباشر بتوجيه المركزية

الشويمان  .شويمان
 

ن م دد ع بظ ض م ت ويمان الش ويمان ش ن ب راهيم إب دس المهن رع الف دير م ح وأوض
31



الخضار أسواق في  .المخالفات
 

وهات التش ة كاف ة ومعالج الخضار واق أس ة نظاف رعه بس تثمر المس ة لتوجي باإلضافة
السوق دخل  .البصرية

 

ى عل ة العالق ذات ة الحكومي ات والجه ًة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رص ح د مؤك
القادمه الفتره خالل والمتابعة  .المراقبة
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لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حملة»البيئة«عنوان يدعمك«تطلق بجيزان»ريف المزارعين لدعم

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17918العددالكاتب 1تكرار

حملة»البيئة« يدعمك«تطلق بجيزان»ريف المزارعين  لدعم

 

ازان ج ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ذها ينف تي ال الحملة فعاليات بدأت
وان عن تحت ريف٬ برنامج مع دعمك«بالتعاون ي ف ز»ري بمرك ك وذل رجن«٬ ذي

عريش»مول أبو  .بمحافظة
 

دة لم ستتواصل الحملة أن الراجحي عبده المهندس بالمنطقة ريف مركز مدير وأوضح
ف٬ ري ة منص بر ع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة دمات بخ ف للتعري ام أي ة ثالث
ه الفواك ة وزراع ة البعلي ات والزراع ن الب ة بزراع ق تتعل تي ال ا برامجه ا وخصوًص

حملة في التسجيل وشروط وآليات النحالين٬ يدعمك«وبرامج  .»ريف
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لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المندقعنوان محافظ بحضور و والزراعة والمياه البيئة مكتب من بتنظيم واللوز والعنب الرمان لزراعة المندق بمزارع عمل ورش

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة أخبار
)عام(

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

من بتنظيم واللوز والعنب الرمان لزراعة المندق بمزارع عمل ورش
المندق محافظ بحضور و والزراعة والمياه البيئة  مكتب

 
 

طويرقي  الباحة–دعاء

تاذ األس دق المن افظ مح ن ي:دش الت ة الزراعي ل العم ورش ايز الف ض معي ن ب د محم
ات فعالي ضمن ك وذل دق المن ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة مكتب ا ينظمه
ر مدي بحضور ك وذل ٬ الباحة بمنطقة مؤخراً انطلقت والتي االرشادية الزراعية القافلة
االدارات دراء وم راهيم اب بن فهد األستاذ بالمندق والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب

الزراعي بالمجال المهتمين و المزارعين و بالمحافظة  .الحكومية
 

ي والت ان الرم جار ألش ليمة الس ة الزراعي الممارسات وان بعن ى األول الورشة ت وكان
ث حي ٬ ببرحرح الكي الم عبدهللا بن حسن بمزرعة وذلك ياقتي رضوان الدكتور قدمها
ق وتطبي ة علمي ة بطريق الرمان أشجار لزراعة السليمة للطرق مفصالً شرحاً ياقتي قدم
ي وجن االنتاج لمرحلة تصل وحتى زراعتها وقت من الزراعة لمراحل مصاحب عملي

 .الثمار
 

ة بمزرع م التقلي رق وط العنب ات آف وان بعن عمل ة ورش طاهر ن مع دكتور ال دم ق و

34



و نح ة العملي ات والممارس طة األنش ن م د العدي منت تض ٬ دق بالمن دوي ب ن ب دهللا عب
ة الالزم ارات المه اب وإكتس ٬ ة الزراعي ات اآلف ومكافحة الوقاية؛ في األمثل األسلوب

العنب أشجار لزراعة  .والصحيحة
 

ليمة الس ة الزراعي الممارسات بعنوان عمل ورشة الصغير علي نجيب الدكتور قدم كما
و نم ومراحل أطوار ى عل بالزراعة المهتمين من الحضور اطلع ٬حيث اللوز ألشجار
ك وذل ودة الج الي ع وج منت ى عل ول للحص حيحة الص ة العلمي الطرق ب وز الل جرة ش

حميم بقرية البحيري محمد علي بمزرعة عملي  .بتطبيق
 

س الخمي وم ي ت انطلق ادية اإلرش ة الزراعي ة القافل أن ذكر ر14ي م2021أكتوب
دكتور ال ير األم ي الملك مو الس احب ص ة برعاي ة الباح ة ن/بمنطق ب عود س ن ب ام حس

ة المعرف توى مس ع رف ى إل دف ته تي ٬وال ة الباح ة منطق ير أم عود س آل دالعزيز عب
اج إنت ادة لزي ة الزراعي ات الممارس ل أفض ق وتطبي زارعين للم ة الزراعي ارات والمه
ال المج ذا به ن والمهتمي زارعين للم اد اإلرش ديم تق ى إل باإلضافة الزراعية٬ المحاصيل

الزراعي القطاع في الحديثة التقنيات على  .وإطالعهم
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لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األرصادعنوان المقبلة:متحدث العقود خالل األحمر البحر حرارة في متوقع انخفاٌض

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ لألرصادتصنيف الوطني المركز أخبار

الرصد3776العددالكاتب 1تكرار

األرصاد المقبلة:متحدث العقود خالل األحمر البحر حرارة في متوقع  انخفاٌض

مرحلة":كاوست"جامعة سيدخل للمحيط األجل طويل التقلب
القادمة األعوام  عكسية

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

القحطاني حسين لألرصاد٬ الوطني للمركز الرسمي الناطق انخفاض:قال ع المتوق من
المقبلة العقود خالل األحمر البحر  .حرارة

 

تويتر في حسابه عبر ود:وأضاف العق خالل األحمر البحر حرارة في متوقع انخفاٌض
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المحتملة الجوية الظواهر على تؤثر أن يُتوقع  .المقبلة٬
 

ّدل"كاوست"جامعة:وتابع ع األطلسي ط للمحي األجل ل طوي التقلب أن إلى توصلت
للعقود األحمر البحر وام)3(احترار األع ي ف ية عكس مرحلة يدخل وسوف الماضية٬

الماضي العقد في ذروته بلوغ مع  .القادمة٬

37



 

لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منصةعنوان المركز"فطري"إيقاف السبب..ساعات8وموقع اعرف

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ الفطريةتصنيف الحياة لتنمية الوطني المركز أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 7تكرار

منصة المركز"فطري"إيقاف السبب..ساعات8وموقع  اعرف

اليوم عصر الرابعة الساعة من الغرض..بدًءا يكشف  وتوضيٌح

 

الشالقي  الرياض-منصور

منصة إيقاف سيتم أنه الفطرية٬ الحياة لتنمية الوطني المركز والموقع"فطري"أوضح
لمدة اليوم للمركز والمنصة8اإللكتروني للموقع الصيانة بغرض  .ساعات؛

 

المركز ال "وق منصة: اف إيق يتم س ه بأن ه التنوي ود ي"فطري"ن اإللكترون ع والموق
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الساعة من بدًءا الصيانة بغرض الفطرية؛ للحياة الوطني وم4:00للمركز الي عصًرا
 ".ساعات8لمدة
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لتاريخ الصحفي 13/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحراري200ممثلوعنوان االحتباس ظاهرة معالجة يبحثون دولة

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد19475العددالكاتب 1تكرار

الحراري200ممثلو االحتباس ظاهرة معالجة يبحثون  دولة

 
 

حلها المراد الملفات أهم من الحراري لالحتباس المسببة االنبعاثات ب(خفض ف  )أ
 

 رويترز-لندن
 

قرابة ممثلو من200يلتقي ترة الف ي ف كتلندا بإس جالسجو في ى31دولة إل ر أكتوب
ة12 لمعالج ة الرامي وات الخط دعيم ت دف به اخ المن ول ح ات مباحث راء إلج بر نوفم

لعام باريس اتفاقية بمقتضى الحراري االحتباس  .2015ظاهرة
 
 

عن المتحدة األمم تقرير صدور وبعد العالم أنحاء مختلف في حادة جوية تقلبات ووسط
عن الخروج فا ش على العالم مستوى على الحراري االحتباس أن من حذر الذي المناخ

بالنجاح سيُكلل كان إذا ما المؤتمر هذا في الحكومات أفعال ستحدد  .السيطرة٬
 

حلها يتعين التي القضايا بعض يلي  :وفيما
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االنبعاثات خفض  تعهدات

ببة المس ة الغازي ات االنبعاث ض خف ى عل اريس ب ي ف دول ال ت اتفق نوات س ت س ل قب
ى عل الم الع توى مس ى عل الحرارة درجة في الزيادة قصر أجل من الحراري لالحتباس

و مئويتين درجتين بين األمثل%1.5ما الوضع  .وهو
 

بحلول النصف إلى االنبعاثات خفض يتعين الغاية هذه إلى2030ولتحقيق والوصول
ن م الجو ن م سحبه م يت ا م ع م ات االنبعاث ي ف ادة زي أي ادل تع أي الصفري٬ الصافي

تقريبا الحالي القرن منتصف بحلول الحراري٬ لالحتباس المسببة  .الغازات
 

أصبح د فق كورونا فيروس جائحة بسبب الماضي العام تأجل المتحدة األمم مؤتمر وألن
االنبعاثات بخفض أكبر تعهدات الدول تقدم لكي النهائي الموعد هو الحالي  .العام

 

دول ال دمتها ق تي ال ة المعدل أو دة الجدي دات للتعه دة المتح م األم ه أجرت ل تحلي وتوصل
أن إلى يوليو شهر بة113بنهاية بنس ة مجتمع ا انبعاثاته ستخفض عن%12دولة

في  .2010مستوياتها
 

ة باتفاقي ة المعني األطراف ع جمي ن م المتاحة دات التعه إن ت قال المتحدة األمم أن غير
ددها وع اريس بة191ب بنس ادة زي ا مع ادل اس%16تع االحتب ات انبعاث ي ف

في مع2030الحراري  .2010بالمقارنة
قدمت اآلن إطار120وحتى يوجد ال إذ فيها اتساق ال لكن معدلة تعهدات تقريبا دولة

دات التعه ك تل ق لتحقي ترك مش ني ذه.زم ه ي ف تخدمة المس اليب األس ف تختل ذلك ك
صعبا أمرا بينها المقارنة يجعل الذي األمر  .التعهدات

 

ات االنبعاث ض لخف تركة مش ة زمني ر أط ى عل اق االتف ين المفاوض ى عل ن يتعي ا كم
 .مستقبال

 

 التمويل

ام ع ي دبير2009ف ت ى عل ة المتقدم دول ال ت ول100اتفق بحل نويا س دوالر ار ملي
المناخ2020 تغير تداعيات مع التعامل في النامية الدول  .لمساعدة

 

أن ن تبي ة والتنمي ادي االقتص اون التع ة منظم ن م ة المتاح ات البيان دث أح أن ير غ
دبرت المتقدمة الدول ي79.6حكومات ف ة النامي دول لل دوالر ار ادة2019ملي بزي

في78.3من2% دوالر  .2018مليار
 

ع جم بهدف تف لم الغنية الدول من100وألن إن براء الخ ول يق نويا س دوالر ار ملي
اخ المن ات محادث ي ف ة الثق ذلك يهدم أن ل.الممكن للتموي دة جدي داف أه وضع ن ويتعي
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عام من  .وبعده2025تسري
 

واألضرار  الخسائر

توجد ال أنه غير النامية الدول على المناخ تغير تداعيات معالجة على الحكومات اتفقت
الفقيرة الدول من كبير لعدد خالف نقطة وهي والتعويضات الخسائر عن  .تفاصيل

 

في ر2019وتأسست غي ائر للخس المعرضة دول لل ة التقني اعدات المس لتقديم منصة
التمويل تتضمن أنشط آلية تريد النامية الدول  .أن

 

األحفوري  الوقود

كوب مؤتمر رئيس شارما ألوك بة26قال المناس و ه ر المؤتم ذا ه ون يك أن يريد إنه
التاريخ كتب الفحم مكان فيها يصبح  .التي

 

ول بحل دريجيا ت م الفح ن م التخلص إلى المتحدة األمم ة2030وتدعو منظم دول ي ف
ة مجموع ي ف اء األعض دول بال ة البيئ وزراء أن ير غ ة والتنمي ادي االقتص اون التع

زمني إطار على االتفاق في فشلوا  .العشرين
 

السادسال  بند

ذ من ون الكرب واق أس دور ي يغط ذي وال اريس ب ة اتفاقي ن م ادس الس د البن ق يتحق م ل
اق االتف ى إل ل ي.التوص ف ات المحادث ن م ابقة الس ة الجول ي ف دم تق ق تحقي ثر تع د وق

2019. 
 

لوب أس ى إل د البن ذا ه دعو ارمة"وي ص بة ي"محاس ابات"لتحاش الحس ة "ازدواجي
االنبعاثات دة.لتخفيضات المتح م لألم ة تابع ة مركزي ة آلي تأسيس إلى أيضا يهدف وهو

ات االنبعاث ذات روعات المش ن م دة المتول ات االنبعاث ات تخفيض ن م ون الكرب ارة لتج
المنخفضة  .الكربونية
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الخبر تفاصيل

الخبر البيئي«عنوان في:»االلتزام مردم إطارات حريق مضرمي النظام..»الشرقية«ضبط سنطبق

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

للمساءلة ويخضعون األمنية للجهات  أحيلوا

البيئي« في:»االلتزام مردم إطارات حريق مضرمي ضبط
النظام..»الشرقية«  سنطبق

 

اإلطارات في النار مضرمي من اثنين البيئي(ضبط االلتزام على للرقابة الوطني  )المركز

األمنية للجهات إحالتهم تمت البيئة تلويث في المتسببين المضبوطين أن المركز وكشف
ات العقوب ق وتطبي ة٬ التنفيذي ه ولوائح ة البيئ ام لنظ ا طبق ريم والتغ اءلة للمس ويخضعون

النظام  .حسب

 التحرير-متابعات

ي ف ة البيئي ة الرقاب رق ف أن ئي البي تزام االل ى عل ة للرقاب ني الوط ز المرك ن أعل
الشرقية المنطقة مرادم أحد في إطارات حريق مضرمي ضبطت  .المركز
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الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيةعنوان التنمية أنشطة على يطلع بالنيابة مكة أمير

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

الزراعية التنمية أنشطة على يطلع بالنيابة مكة  أمير

 

 

 البالد–جدة

ارة اإلم ر مق ي ف ة٬ بالنياب ة المكرم ة مك ة منطق ير أم لطان س ن ب بدر األمير استقبل
ي الزهران امر ع دس المهن ة بالمنطق ة الزراعي ة التنمي ندوق ص ام ع دير م دة٬ ,بج

للصندوق السنوي التقرير سموه سلّم  .والذي
 

دمات خ ن ع اءات إحص وي يح ذي ال ر التقري وى محت ن ع رح ش ى إل موه س تمع واس
ويق والتس تدامة٬ المس ة الزراعي ة الريفي ة التنمي رامج وب ادرات٬ والمب راض٬ اإلق
ة تنمي وخطط المستقبلية وأنشطته الصندوق إستراتيجية على سموه اطلع كما الزراعي٬
ة الرامي تفيدين المس م دع برامج ل افة باإلض ة٬ المنطق ات بمحافظ ي الزراع اع القط
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الزراعية التنمية  .الستدامة
 

ابري٬ الج الح ص واء الل ة المنطق رطة ش دير م بجدة٬ ارة اإلم ر بمق سموه تقبل اس ا كم
م باس دكتور ال د العمي ديثاً ح ن المُعي ة بالمنطق الطرق ن ألم الخاصة وات الق قائد يرافقه

بالمنطقة.البدري الطرق ألمن الخاصة القوات تبذلها التي الجهود سموه  .وقدر
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الخبر تفاصيل

الخبر كاريكاتيرعنوان

الخبر الخبرالثالثاء-19/10/2021-13/03/1443تاريخ كاريكاتيرتصنيف

الرصد17918العددالكاتب 1تكرار
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