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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشريفينعنوان الحرمين خادم برئاسة ـ المرئي االتصال عبر ـ جلسته يعقد الوزراء مجلس

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد3789العددالكاتب 1تكرار

خادم برئاسة ـ المرئي االتصال عبر ـ جلسته يعقد الوزراء مجلس
الشريفين  الحرمين

 

 واس-نيوم
ن الحرمي ادم خ برئاسة ـ ي المرئ االتصال بر ع ـ وم الي ته جلس وزراء٬ ال س مجل عقد

هللا حفظه الوزراء٬ مجلس رئيس سعود٬ آل عبدالعزيز بن سلمان الملك  .الشريفين٬

مون مض ى عل وزراء٬ ال س مجل ريفين٬ الش الحرمين ادم خ ع أطل ة٬ الجلس ة بداي ي وف
ان٬ ُعم لطان س طارق بن هيثم السلطان جاللة أخيه من ـ هللا رعاه ـ تلقاها التي الرسالة
عبين والش دين البل ربط ت تي ال دة والوطي ة المتين ة األخوي ة الثنائي ات بالعالق ل وتتص

كافة المجاالت في وتعزيزها دعمها وسبل  .الشقيقين

ة المملك ن بي رت ج تي ال ات والمحادث اءات اللق وى فح ك٬ ذل ر إث س المجل تعرض واس
المشترك التعاون أوجه لتعزيز الماضية٬ األيام خالل والصديقة الشقيقة الدول من وعدٍد
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ايا القض ي ف يق التنس ف تكثي ى عل ل والعم عدة٬ األص ف مختل ي ف راف األط دد ومتع
والدولية  .اإلقليمية

دكتور ال ة بالنياب الم اإلع ر وزي وزراء ال س مجل و عض ة الدول ر وزي الي مع ح وأوض
تطرق وزراء ال س مجل أن السعودية٬ اء األنب ة لوكال بيانه في سعيد بن سعد بن عصام
ي ف الماضي بوع األس دة المنعق االجتماعات ي ف ة المملك ه أكدت ا م ى إل السياق٬ هذا في
خالل من المي الع االقتصاد منظومة بإصالح اهتمامها من العشرين٬ مجموعة "إطار

العالمية التجارة منظمة لمستقبل الرياض ام"مبادرة الع ة المجموع دول قادة أقرها التي
يصنع امل وش وازن ومت تدام ومس وي ق و نم ق لتحقي ا أعماله م دع ومواصلة الماضي٬

والعالم للمنطقة وواعداً مزهراً  .مستقبالً

ات وحكوم دول اء ورؤس ادة ق مو والس ة والفخام ة الجالل حاب بأص س٬ المجل ب ورحَّ
دى منت ي ف اركين والمش وممثليهم الخضراء(العالم عودية ة)الس الشرق(وقم ادرة مب

األخضر من)األوسط ترة الف خالل ة المملك تستضيفهما اللتين ى٬23 ر25إل أكتوب
ع المجتم ود جه ودعم اخ٬ المن ى عل اظ الحف ي ف ادي الري ا دوره ن م اً انطالق الجاري٬
ل يكل أن وجل ّز ع هللا اً راجي ة٬ بالبيئ الصلة ذات الرئيسة التحديات مواجهة في الدولي

أهدافهما لتحقيق والتوفيق بالنجاح الجميع  .جهود

نجاح ن م ة الدول ود جه ه ب ت تكلل ما على وجل عز بالحمد الوزراء٬ مجلس وتوجه
إجراءاتها بفضل الحياة٬ مناحي جميع على آثارها من والحد كورونا جائحة مواجهة في
تحصين ي ف المتسارع دم والتق الصحي٬ القطاع وكفاءة العالية٬ واالحترازية االستباقية

من بأكثر الفيروس من كافة)44(المجتمع المملكة مناطق في جرعة  .مليون

موضوعات ا بينه ن م أعماله٬ جدول على المدرجة الموضوعات على المجلس٬ واطلّع
س مجل ن م كل ه إلي انتهى ا م ى عل ع اطل ا كم دراستها٬ ي ف الشورى س مجل اشترك
ة العام ة واللجن ة٬ واألمني ية السياس ؤون الش س ومجل ة٬ والتنمي ادية االقتص ؤون الش

شأنها في الوزراء بمجلس الخبراء وهيئة الوزراء٬  .لمجلس

يلي ما إلى المجلس انتهى  :وقد

 :أوًال
ب الجان ع م ث بالتباح ـ ه ينيب ن م أو ـ ة الخارجي ر وزي مو الس احب ص ويض تف
ة العربي ة المملك ة حكوم ن بي اون للتع ة عام ة اتفاقي روع مش أن ش ي ف ي الهندوراس
ة النهائي النسخة ع رف م ث ن وم ه٬ علي والتوقيع هندوراس٬ جمهورية وحكومة السعودية
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النظامية اإلجراءات الستكمال  .الموقعة٬

 :ثانيًا
ينيبه من أو ـ والتلفزيون اإلذاعة هيئة إدارة مجلس رئيس اإلعالم وزير معالي تفويض
المجال ي ف اون للتع اهم تف ذكرة م روع مش شأن ي ف امي الفيتن ب الجان ع م ث بالتباح ـ
ون والتلفزي عودية الس ة العربي ة المملك ي ف ون والتلفزي ة اإلذاع ة هيئ ن بي ي التلفزيون
ة النهائي النسخة ع رف م ث ومن عليه٬ والتوقيع االشتراكية٬ فيتنام جمهورية في الفيتنامي

النظامية اإلجراءات الستكمال  .الموقعة٬

 :ثالثًا
ة العربي ة المملك ي ف ات المعلوم ة وتقني االتصاالت هيئة بين تفاهم مذكرة على الموافقة
االتصاالت مجال في السودان جمهورية في والبريد االتصاالت تنظيم وجهاز السعودية

والبريد المعلومات  .وتقنية

 :رابعاً
رقم الوزراء مجلس بقرار المشكلة العقارية٬ المساهمات لجنة عضوية إلى الطاقة وزارة من ممثل  .هـ7/5/1429وتاريخ)130(إضافة

 :خامسًا
الفقرة المادة)2(تعديل والثالثين(من م)الخامسة رق الملكي بالمرسوم الصادر التمويل٬ شركات مراقبة نظام اريخ)51/م(من اآلتي13/8/1433وت النص ب لتكون ٬ "هـ ـ: ة المخالف لجسامة ًا وفق ـ ب يعاق

على األعلى حدها يزيد ال بنسبة)2,000,000(بغرامة أو لایر )10(مليوني يخالف% ن م كل العقوبتين٬ هاتين بإحدى أو سنتين٬ تتجاوز ال مدة وبالسجن ـ أكثر أيهما ـ المخالف يمارسه الذي التمويل مقدار من
المادة به تقضي بما إخالل دون وذلك والئحته٬ النظام هذا أحكام من والثالثون(أياً النظام)الرابعة هذا  ".من

 :سادسًا
المهندس ي/تعيين ف ـ ط والتخطي االقتصاد وزارة ل الً ممث ـ الوطبان إبراهيم بن خليل

المدني للطيران العامة الهيئة إدارة  .مجلس

 :سابعًا
سابقين ماليين لعامين السعودي الصناعية التنمية لصندوق الختاميين الحسابين  .اعتماد

 :ثامنًا
ة وظيف ى إل العصيمي حسن ن ب محمد ترقية على أ(الموافقة نظامي ير ة)خب بالمرتب

عشرة( الوزراء)الخامسة بمجلس الخبراء  .بهيئة

جدول ى عل المدرجة ة العام الموضوعات ن م دد ع ى عل وزراء٬ ال س مجل ع اطل ا كم
لوزارات سنوية تقارير بينها من ط:أعماله٬ والتخطي واالقتصاد ياحة٬ والس .الصحة٬

الموضوعات تلك حيال يلزم ما المجلس اتخذ  .وقد
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الكوكبعنوان حماية

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

البالدالكاتب الرصد23655العددكلمة 1تكرار

الكوكب  حماية

البالد  كلمة

م وممثليه الم الع ات وحكوم دول اء ورؤس ادة ق ل٬ قالئ ام أي د بع ة المملك يف تستض
األخضر٬ األوسط الشرق ادرة مب وقمة الخضراء٬ السعودية منتدى في والمشاركين
ي ف دولي ال المجتمع جهود ودعم المناخ٬ على الحفاظ في الريادي دورها من انطالقاً

بالبيئة الصلة ذات الرئيسة التحديات  .مواجهة
 

ا إطالقهم عن هللا٬ حفظه لمان٬ س ن ب د محم ير األم د العه ولي أعلن اللتان فالمبادرتان
ة خارط ي ف عها ووض ة والطبيع األرض ة حماي في ة والمنطق ة المملك ه توج مان ترس
تهدفات المس ق تحقي ي ف وي ق كل بش هام واالس ة وطموح حة واض الم مع ذات ق طري
درك ت ط٬ للنف داً رائ اً عالمي اً منتج ا باعتباره ة المملك أن ب سموه ه علي أكد وما العالمية٬
الخضراء ة الحقب ادة وقي اخ٬ المن ة أزم ة مكافح ة عجل ع دف ي ف ؤولية المس ن م نصيبها

 .القادمة
 

رؤية وفق البيئية الجهود المبادرتان الحرارة2030وتعزز درجات ارتفاع لمواجهة
ع ورف ة العام حة الص ز وتعزي ار٬ األمط بة نس اض وانخف حر والتص ار الغب ات وموج
ادي الري ة المملك دور م تعظي ى إل باإلضافة ن والمقيمي واطنين للم اة الحي جودة مستوى
وازن الت ق تحقي ى عل ة البيئ ة لحماي جهودها في وتستند المشتركة٬ الدولية القضايا تجاه
ي والوطن ديني ال الواجب األول ام المق ي ف ا ودافعه اعي٬ واالجتم االقتصادي النمو بين
ة والتنمي ة البيئ صون ن بي ت وازن ذلك ول ة٬ القادم ال األجي ام أم والمسؤولية واإلنساني

الطموحة المستقبلية رؤيتها مستهدفات ضمن  المستدامة
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجبيلعنوان محطة لمشروع المالي اإلغالق تحقق المياه لشراكات السعودية المياه)ب(3-الشركة لتحلية المستقلة

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

لمشروع المالي اإلغالق تحقق المياه لشراكات السعودية الشركة
الجبيل المياه)ب(3-محطة لتحلية  المستقلة

 
 

 واس-الرياض
ذات ات الجه ن م اح النج شركاء اركة بمش اه المي راكات لش السعودية ركة الش نجحت
ع م اون وبالتع ة والزراع اه والمي ة البيئ اع قط لتخصيص اإلشرافية اللجنة مثل العالقة
ل الجبي ة محط روع لمش الي الم الق اإلغ ى إل ول بالوص اريين واالستش ورين 3-المط

ة)ب( انتاجي بسعة المياه لتحلية د570المستقلة تزي ة وبتكلف اً يومي مكعب تر م ف أل
لمدة2.6على الخاص القطاع عبر وتشغيله بناؤه ليتم لایر خ25مليار تاري ن م سنة

وشركة إنجي شركة من ون يتك بالمشروع الفائز التحالف بأن علماً التجاري٬ التشغيل
العجالن وشركة  .نسما

 
ا كورون جائحة ن م الناتجة والعقبات الحالية الظروف أن)Covid-19(وبرغم إال
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المشروع بإغالق نجحت المياه لشراكات السعودية  .الشركة
 

ل الجبي روع مش أن ذكر تقل٬)ب(3ي المس اه المي اج اضإلنت الري تي منطق يمد س
بسعة يومياً التناضح570والقصيم ة تقني تخدام باس الشرب اه مي ن م مكعب متر ألف

بسعة.العكسي ية الشمس للطاقة منشأة المشروع ر–ميجاواط60وسيضم أكب ي وه
ة المملك ي ف اه مي ة تحلي ة محط ا به ى تحظ ة داخلي ية شمس تيعابية اس درة دف–ق به

على سيشمل كذلك الكهرباء تكلفة واحدتخفيض يوم إنتاج بسعة  .خزانات
 

القريشي د خال المهندس المياه لشراكات السعودية للشركة التنفيذي الرئيس “:واوضح
إّن ف يرة٬ المتغ ة العالمي السوق وظروف يولة الس وأزمات التقلبات من الرغم على بأنه

هللا بفضل نجحت قد المياه لشراكات السعودية اإلغالقالشركة إجراءات استكمال في
ى عل مؤشراً كّل يش ا م ولين٬ المم ة ومجموع ائز الف التحالف مع الوثيق بالتعاون المالي
ز وتعزي تثمار٬ االس اريع لمش ل الكام دعم ال ير لتوف الشركة ذلها تب تي ال الحثيثة الجهود
تثمرين للمس ة الفرص ة بإتاح ك وذل تدامة المس ة التنمي ي ف اص الخ اع القط اركة مش
المستدامة٬ التنمية تحقيق وبالتالي المشاريع٬ هذه تنفيذ في للمشاركة واألجانب المحليين
اً تحقيق ك وذل ة٬ المتوازن والتنمية المحلي المحتوى ودعم للشباب٬ العمـل فرص وتوفير

المملكة رؤية في الواردة االستراتيجية ا2030لألهداف عليه ق واف التي والمبادرات
ة التنمي ادرات مب ي ف اص الخ اع القط اركة مش جيع لتش عودي الس وزراء ال س مجل

 ".االقتصادية

 
ذه"وأضاف ه ظل في اإلنشاء أعمال وبدء المشروع في المرحلة هذه إلى الوصول إن

ة العربي ة المملك ي ف االستثمار بيئة في المستثمرين ثقة على كاملة داللة يدل التحديات٬
الخاص للقطاع االستثمارية البيئة ومالئمة  .”السعودية
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التعبويعنوان التمرين يرعى الشرقية أمير الخبر)6استجابة(سمو في

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

التعبوي التمرين يرعى الشرقية أمير في)6استجابة(سمو
 الخبر

 

 واس-الدمام
ة المنطق ير أم دالعزيز عب ن ب ايف ن ن ب عود س ير األم ي الملك مو الس احب ص ى يرع

وي التعب رين التم ين تدش ل حف ادم٬ الق ن االثني رقية تجابة(الش ه)6اس ينظم ذي ال ٬
فرضية ذ تنفي ويتضمن الخبر محافظة في البيئي٬ االلتزام على للرقابة الوطني المركز
ادات قي اركة بمش الشرقية٬ المنطقة في بالزيت البحري التلوث لمكافحة الوطنية الخطة

ن م ثر ذه40ألك به ة العالق ذات ة والخاص ة الحكومي ات القطاع ف مختل ل تمث ة جه
التمرين من  .النسخة
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المطيري٬ دهللا عب ئي البي تزام االل ى عل ة للرقاب الوطني للمركز الرسمي المتحدث وأكد
ي العرب ج للخلي وما الرؤية٬ زمن في البيئي العمل قيمة تعكس للتمرين سموه رعاية أن
ة بيئ ى عل اظ للحف ة والرامي المتواصلة ود الجه أن ا مبيًن يرة٬ كب تراتيجية إس ة قيم ن م
ع أجم الم الع ادى يتف أن ي ف تتجسد نبيلة غاية لتحقيق تهدف واستدامتها البحرية المملكة
ف توق ي ف ل والمتمث ام٬ ع بشكل البحري أو النفطي للتلوث االقتصادية التداعيات خطر
ى عل ة المملك سواحل تمد حيث العالم٬ اقتصاد عليها يعتمد التي البحرية المالحة حركة

للعالم المملكة وتقدم الطاقة٬ في نصيبه من ضخمة بحصة العالم العربي %12الخليج
من وأكثر للنفط٬ العالمي اإلنتاج العالمية%20من األسواق في النفط مبيعات  .من

البيئية الكوارث أزمة إدارة في الناجحة تجربتها من كثيًرا استفادت المملكة أن وأضاف
ام الع ي ف ي العرب ج الخلي اه مي أثرت ت ث حي د٬ بالتحدي ج الخلي منطقة بحروب المرتبطة

من1991 أكثر امتداد وعلى ى700م وحت ت بالكوي دي األحم اء مين ن م تر م و كيل
احتواء في المملكة نجاح كفل وقد النفطي٬ للتسرب مدمرة بآثار بالجبيل أبوعلي جزيرة

الل خ ة البيئي ة األزم ك ن6٬تل الحي ك ذل ذ من ي اإلقليم توى المس ى عل ادة الري هر أش
تخدام اس دون ب ي العرب للخليج البحرية البيئة تأهيل إعادة على بقدرتها المملكة وتميزت
السحب ات وآلي طات الكاش باستخدام ا حينه العمل اء ج ل ب ات٬ كيماوي أو تتات مش ة أي
ي العرب ج الخلي اه مي ي ف ة الطبيعي ل والموائ ة البيئي ثروة ال ى عل اظ للحف خات٬ والمض

البحرية البيئات على الضغط  .وتقليل

ة المالحي ة الحرك تدامة اس مان لض ة البحري ة البيئ ى عل ة المحافظ ة أهمي ى إل ار وأش
ن م ثر أك ل بنق ري البح ل النق ل يتكّف ث حي ائع٬ والبض لع للس ة ن%80والتجاري م

تقرار اس ى عل ا إيجاًب ينعكس ذي ال ر األم ا٬ اختالفه على والبضائع للسلع العالم احتياج
ة البحري ة البيئ إن ث حي دوائي٬ وال ذائي الغ داد اإلم اءة كف مان وض ة العالمي واق األس
النقل أنماط من غيره عن يتميز الذي البحري النقل كفاءة أيًضا تكفل التلوث من الخالية

االستيعابية قدرته وارتفاع تكاليفه  .بانخفاض

ى إل نوًيا س ة عمالق ة ناقل آالف ة خمس ن م أكثر حركة يحتضن العربي الخليج أن وبين
ة البحري اطات النش ى أعل د أح ن م ه مياه ي ف ة البحري ة الحرك د وتُع العالم٬ بقاع جميع
ة المائي اط األوس تدامة اس لضمان ا نوعًي ا بيئًي ا اهتماًم ب يتطل ا مم الم٬ الع مستوى على

ي العرب ج الخلي على تطل حيث البيئية٬ بمضيق8وثرواتها تراتيجًيا إس رتبط وي دول٬
ة منطق ي ف ع ويق فن٬ للس ة حرك ا وأكثره الم الع ي ف ة المائي رات المم م أه وهو هرمز٬
وبحر ان عم ج خلي اه ومي ة جه ن م ي العرب ج الخلي اه مي ن بي ا م فاصًال العربي الخليج
ة المالح ة لحرك هاًما ا بحرًي ذًا منف كل ليش أخرى٬ ة جه ن م دي الهن ط والمحي رب الع
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ي البيئ تزام االل على للرقابة الوطني المركز أن إلى مشيًرا العالم٬ مستوى على البحرية
يدة- الرش ادة القي ن م محدود ال ة-وبدعم الوطني وادر الك ل تأهي ى عل ه عمل يواصل

ة البحري ة البيئ ى عل اظ للحف ة العالق ذات الجهات مع بالشراكة المجال هذا في المتميزة
العربي والخليج األحمر البحر طول على ممنهجة بيئية برامج وفق األخرى  .والبيئات
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالشماليةعنوان البيئي االلتزام على للرقابة الوطني المركز كوادر جاهزية لرفع تدريبية دورة

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19476العددالكاتب 1تكرار

النفطي التلوث لحوادث االستجابة مجال  في

على للرقابة الوطني المركز كوادر جاهزية لرفع تدريبية دورة
بالشمالية البيئي  االلتزام

 

 
 

العتيبي-تبوك  نواف

ع لرف تدريبية دورة الشمالية بالمنطقة البيئي االلتزام على للرقابة الوطني المركز ينظم
ي النفط وث التل وادث لح تجابة االس ال مج ي ف وادر الك ة ىجاهزي المرس دق بفن ك وذل

ن وممثلي ٬ ة العالق ذات ة الحكومي ات الجه منسوبي من عدد وبحضور ضباء بمحافظة
األحمر والبحر ٬ وآماال نيوم مشروعات ز,عن للمرك الرسمي المتحدث أوضح حيث

يد تجس ى عل حريص المركز أن المطيري٬ عبدهللا البيئي٬ االلتزام على للرقابة الوطني
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ارب يق ا م د عق ز المرك أن موضحا الرؤية٬ زمن في واقعا للبيئة الوطنية اإلستراتيجية
ي22٬ العرب والخليج األحمر البحر سواحل طول وعلى المملكة أنحاء جميع في دورة

لـ دريبا ت ر ز800ووف المرك ن م ة بيئي ارة كمب ة٬ العالق ذات ات الجه ن م خص ش
ة البيئ ى عل بالمحافظة ة والكفيل ال٬ المج ذا ه ي ف المتخصصة ة الوطني وادر الك لتأهيل

المملكة في وثرواتها  .البحرية
 

ي الت الدورة أن البلوي ثامر المهندس الشمالية بالمنطقة المركز فرع عام مدير أفاد فيما
ة البيئي باألضرار ة التوعي توى ومس وادر الك ة جاهزي ع رف إلى تهدف أيام ثالثة تستمر
والطرق واألدوات ة النفطي للحوادث االستجابة وآلية ٬ والكوارث الحوادث عن الناتجة
٬ ة البحري ة والبيئ ة الحيوي المنشآت على تأثيرها وعدم معالجتها يضمن بما المستخدمة
ار األقم عبر ة النفطي ع البق ات تحرك ة ومتابع د رص ات آلي ى عل دورة ال ستشتمل ا كم

تخدمة المس اة المحاك برامج ل وشرح ز.االصطناعية المرك أن وي البل دس المهن د وأك
تجابة واالس ة الوطني درات الق ة تنمي ى عل ة التدريبي دورة ال ذه ه إطالق خالل من يعمل
ر األحم البحر مال لش ة اإلقليمي اه المي ي ف النفطية االنسكابات مكافحة لعمليات السريعة
ز ومراك ائرات وط متخصصة سفن بأسطول ٬ فيه والحساسة الحيوية المنشآت وحماية

ة المملك سواحل وم عم ي ف ز المرك ة خط ضمن ٬ الطارئة أن,لالستجابة ى إل يراً مش
المنطقة سواحل على عملي تدريب إقامة األخير يومها في ستشهد  .الدورة

 
 

11



 

لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر صفةعنوان االلكترونيات تدوير يحرم والصناعة البيئة وزارتي بين التصنيف »صناعي«تباين

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2838العددالكاتب 1تكرار

تدوير يحرم والصناعة البيئة وزارتي بين التصنيف تباين
صفة  »صناعي«االلكترونيات

 

 

الورشة خالل  )مكة(الرشيد
 

شهاب  الدمام-علي

ي ف ارض للتع ة جذري ول حل بوضع ة االلكتروني ات النفاي دوير ت ي ف تثمرون مس طالب
ن م ل ك دى ل نيفهم ةتص والزراع اه والمي ة البيئ ووزارة ة٬ جه ن ناعةم الص وزارة

المعدنية فوالثروة يختل ال م عمله أن بر تعت ى األول أن ى إل يرين مش أخرى٬ جهة من
ل بعم ون يقوم م أنه بر تعت ة الثاني ا بينم د٬ جدي ج منت ى إل ات النفاي يحول مصنع أي عن

ه بأن ه ب ون يقوم ا م ى عل يطلق حيث صناعيا٬ وليس ة«خدماتي خدمي ا»صناعة مم ٬
حصولهم من رغم ال ى عل المصانع بقية بها تتمتع التي الحقوق من الكثير من يحرمهم

الصناعي الترخيص  .على
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م أمره وا رفع م أنه ى إل أمس رقية الش بغرفة البيئة للجنة الموسع اللقاء خالل وأشاروا
بعض م له تسبب التي اإلشكالية هذه لحل المسؤولين من عددا وقابلوا الصناعة لوزارة
ي ف أملون ي م وأنه المعامالت٬ بعض بتوقيع المرتبطة أعمالهم بعض وتعيق اإلرباكات٬
بشكل يرا أخ تطورت تي ال ات النفاي دوير ت صناعة قطاع ك ترب التي المشكلة هذه حل

الدولة من كبير بدعم  .الفت
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مبادرة"التويجري"عنوان بالقاهرة"آركو"يطرح العرب البيئة وزراء أمام للتشجير

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3777العددالكاتب 1تكرار

مبادرة"التويجري" بالقاهرة"آركو"يطرح العرب البيئة وزراء أمام  للتشجير

غرس إلى العربي500تهدف الوطن دول في شجرة مليون
مع  "مينازون"بالتعاون

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

ر األحم والصليب ر األحم الل لله ة العربي ة المنظم ام ع ن أمي و"طرح دكتور"آرك ال
ي ف ة البيئ ؤون ش ن ع ؤولين المس رب الع وزراء ال ام أم ري؛ التويج د حم ن ب الح ص

الـ م دورته ات ر"32"اجتماع األحم الل لله ة العربي ة المنظم ادرة مب اهرة؛ بالق
غرس إلى تهدف التي األحمر ي500والصليب العرب وطن ال دول ي ف شجرة ون ملي

ن م ترة الف الل ليب2030ــ2021خ للص دولي ال اد االتح ب مكت ع م يق بالتنس
إفريقيا وشمال األوسط للشرق األحمر والهالل  .األحمر

 

عن"التويجري"وأكد المسؤولين العرب الوزراء مجلس اجتماعات في مشاركته أثناء
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الـ اع واالجتم ة٬ البيئ ؤون الل"22"ش لله ة العربي ة المنظم أن ة؛ للبيئ ة الفني ة للجن
لخطورة ا إدراكه إطار ي وف انية؛ اإلنس التها رس ن م انطالقاً األحمر والصليب األحمر
ادرة المب ذه ه ت أطلق ة؛ البيئي الالت واالخت ة المناخي يرات التغ ن ع ة الناتج داعيات الت
الل واله ر األحم ليب الص ات لجمعي دولي ال اد االتح ع م اون بالتع يقها بتنس وم وتق

 ".مينازون"األحمر
 

ي الوع ز تعزي ي ف ة الوطني ات والهيئ ات الجمعي اركة مش ل لتفعي ادرة المب دف وته
ادة وزي اخي؛ المن ير التغ اطر مخ تيعاب واس م فه ادة لزي ة التوعوي والحمالت المجتمعي
ة وتنمي الحرارة؛ درجة وخفض الهواء جودة تحسين أجل من الخضراء الرقعة مساحة
اني؛ اإلنس دان المي ي ف املون الع ا إليه اج يحت تي ال المهارات كل في المتطوعين قدرات
اندة مس ة أهمي ى عل دًدا مش ة؛ المناخي يرات التغ ع م ف التكي في العربية الجهود وتوحيد

المبادرة لتلك  .الحكومات
 

أوضح آخر٬ شأٍن المركز"التويجري"وفي أطلقت أن سبق للمنظمة العامة األمانة أن
ة الطبيعي وارث الك ار أخط ن م للحد ا حالًي حراكه ويواصل للكوارث لالستعداد العربي
ات الجمعي ة جاهزي ع رف أجل ن م ا وقوعه ل قب بها التنبؤ خالل من العربي؛ الوطن في
ات الجه ن م ا وغيره ا وتمكينه ر األحم ليب والص ر األحم الل لله ة الوطني ات والهيئ
ن م ل والتقلي أضرارها ن م ف للتخفي ة الالزم االحتياطات اذ اتخ من بلدانها في المعنية
ي العرب ز المرك أن ًحا موض وبين؛ للمنك ة المطلوب اعدات المس ديم وتق ائرها؛ خس
اء لبن ة الوطني ات والجمعي ات الهيئ ع م تواصله الل خ ن م عى يس للكوارث تعداد لالس

الكوارث مواجهة لها ليتسنى جاهزيتها ورفع  .قدراتها
 

ة جامع رحاب ي ف دت انعق تي ال ك تل ه دورت ي ف ة البيئ لشؤون الوزاري المجلس وكان
ا وعالقته ة البيئ قضايا مع العربي التعامل آليات تفعيل ناقشوا قد بالقاهرة العربية الدول

المناخية  .بالتغيرات
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مبادرةعنوان يطلق الزناد غامد الخضراء"محافظ "المساجد

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

مبادرة يطلق الزناد غامد الخضراء"محافظ  "المساجد

 

الغامدي  ):صدى(عبدهللا

ادرة مب وش رق ن ب دالعزيز عب ن ب قر ص تاذ االس اد الزن د غام افظ مح عادة س ق أطل
الخضراء( ك)المساجد وكذل للمساجد ة الخارجي احات المس تشجير إلى تهدف والتي

ا لنجعله ة راء(حمل خض ا ز)لنجعله وتعزي ر االخض اء الغط ادة لزي دف ته تي وال
اهرة ظ من د الح ي ف اهم تس دورها ب تي وال ات والمحافظ اطق المن ع جمي في جير التش

 .التصحر

د محم ن ب دهللا عب تاذ االس المخواة ب والمياة البيئة وزارة مكتب مدير بحضور ذلك وكان
ن ب د محم تاذ االس التصحر ة ومكافح اتي النب اء للغط الوطني المركز وممثل الزهراني
محسن ن ب متعب تاذ االس اد الزن د بغام والمساجد االوقاف إدارة ومدير الغامدي عبدهللا
رمضان دهللا عب تاذ االس اد الزن د غام ة ببلدي واإلعالم ة العام ات العالق دير وم الغامدي
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الغامدي موسى ي عل تاذ االس اد الزن د غام بمحافظة ي االعالم ز المرك ومدير الغامدي
هذه تدشين خالل االشجار من بعدد المساحات بعض زراعة تم المبادرة هذه خالل ومن

 .المبادرة
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التربةعنوان وتجريف الرمال بنقل لقيامهم البيئة لنظام مخالفين تضبط البيئي لألمن الخاصة القوات

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العدد0الكاتب 13تكرار

لقيامهم البيئة لنظام مخالفين تضبط البيئي لألمن الخاصة القوات
التربة وتجريف الرمال  بنقل

 
 

 

 واس-الرياض
ئي البي لألمن الخاصة القوات ال)24(ضبطت الرم ل بنق امهم لقي ة البيئ ام لنظ ا مخالفً

جدة ومحافظة الرياض مدينة في ترخيص دون التربة  .وتجريف
 

م ت ه أن الكي٬ الم د رائ د الرائ ئي البي ن لألم الخاصة وات للق الرسمي المتحدث وأوضح
بط ة)36(ض لثالث ا ملكياته ود تع ة٬ الترب ف وتجري ال الرم ل نق ي ف تخدم تس ة آلي

تانية والباكس ودانية والس ة اليمني يات الجنس ن م ون مقيم ا عليه ل ويعم واطنين٬ م
المختصة الجهات من بحقهم النظامية اإلجراءات وطبقت  .والبنجالدشية
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أو ة البيئ ى عل داًء اعت ل تمث حاالت أي عن الغ اإلب ى عل ع الجمي المالكي الرائد وحث

الرقم على الفطرية و)911(الحياة اض٬ والري ة المكرم ة مك تي (و)999(بمنطق
المملكة)996 مناطق جميع  .في
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المستحيلعنوان يتحدون القصيم بالمملكة:شاهد..مزارعو والفراولة التوت معهد إلى الصحراء الحديثة التقنيات حولت كيف

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المستحيل يتحدون القصيم التقنيات:شاهد..مزارعو حولت كيف
بالمملكة والفراولة التوت معهد إلى الصحراء  الحديثة

 

المرصد  :صحيفة

وت الت ة بزراع يتعلق فيما فائقة مهارة القصيم بمنطقة البكيرية محافظة مزارعو أظهر
غايتهم إلى للوصول المياه وشح القاسية الصحراء أجواء بذلك متحدين  .األسود

ل قب ه زراعت دأوا ب م إنه ة اإلخباري اة لقن ة البكيري مزارعي أحد ك6وقال وذل نوات س
للفراولة زراعتهم مع  .بالتزامن

 

القصيم  مزارع
ل٬“:وأضاف كك ة المملك ي وف القصيم ة منطق ي ف استزرعه ن م أول نحن د الحم
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المحلي السوق احتياجات لتغطية زراعته تكثيف  .”ونحاول
 

القصيم مزارع ى30وتنتج إل إضافة األسود وت الت ن م ا ة15طن الفراول ن م ا طن
من ل لك والشتالت ارات االستش ير بتوف مزارعوها يقوم كما السعودي٬ للسوق وتقدمها

زراعتها  .يريد
 

األسود التوت إنتاج  زيادة
المزارع سمحت“:وتابع ا بينم ارس٬ م ي ف ي وتنته ديسمبر ي ف تبدا موسمية الفراولة

ديسمبر حتى أبريل من األسود٬ التوت إنتاج زيادة في المحمية  .”البيوت
 

حيث ية٬ الشمس ة الطاق واح أل تخدمت اس تي ال زارع الم ل أوائ من مزرعته أن وكشف
بواقع الشمسية بالطاقة تقريبا المحمية البيوت كل ك20تغطى تل أن ى إل يرا مش ت٬ بي

قدرها طاقة تنتج  .كيلو60األلواح
 إعالن

أول القصيم أصبحت ٬ ة الجنوبي أمريكا قارة به اختصت األسود التوت بالذكر االجدير
توزيعه في األول المصدر باتت وكذلك زراعته تشهد التي المملكة  .مناطق

 
الفيديو  شاهد

https://twitter.com/i/status/1450110242256297987 
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الخبر القصيمعنوان خالل”رمان المليونين تجاوزت مبيعات أيام3حقق

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2393العددالكاتب 1تكرار

 

القصيم خالل”رمان المليونين تجاوزت مبيعات  أيام3حقق

 

الغامدي-القصيم  سحر

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
 

ر”المسلّم“وأشاد أمي دالعزيز عب ن ب سعود ن ب مشعل ن ب فيصل دكتور ال ير األم بأن
وسيارات وكذلك بالمجان المنتجة األسر مشاركة على حرصه إلى الفًتاً القصيم٬ منطقة

المتنقلة األغذية  .بيع
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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

23



 

لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل
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باالنقراض المهددة والنباتات لألحياء آمن مكان  المحميات

 

البالد ـ  الرياض

د وتولي اج وانت ٬ ة الطبيعي ات المحمي ى عل اظ بالحف عودية الس ة العربي ة المملك م تهت
ا له ة المالئم ة الطبيعي ة البيئ ي ف ا إطالقه ادة وإع االنقراض ب ددة المه تضم.السالالت

ر توف ا كم الم٬ الع ي ف آخر ان مك ي ف توجد ال ات نبات واع أن ات المحمي ذه ه ن م العديد
وقعت ام االهتم ذا ه مع وتواصال باإلنقراض المهددة للحيوانات مالئمة بيئة منها العديد
اة الحي ة لتنمي الوطني ز المرك ع م ة الملكي هللا د عب بن تركي اإلمام محمية تطوير هيئة
وع التن ات دراس إلجراء ن الجهتي ن بي يق التنس ى إل تهدف تفاهم مذكرة ٬ أمس الفطرية
اءات والكف برات الخ ادل وتب ة٬ الملكي هللا د عب ن ب ي ترك ام اإلم ة محمي ي ف ئي البي
اهم يس ا بم ة٬ الدولي رات والمؤتم ة التدريبي ل العم وورش دورات ال لحضور والدعوات
ائل ووس وأدوات ات دراس دث أح ى عل تمر المس الع واالط وبين المنس اءة كف ع رف ي ف
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الفطرية الحياة وتعزيز ذات.حماية ات الجه ع م ل للتكام ة الهيئ ود جه ضمن هذا يأتي
ي ف ة الفطري اة والحي البيئة على الحفاظ في الوطنية المستهدفات تحقيق أجل من العالقة

 .المملكة
 

ذي التنفي ها رئيس ع٬ التوقي م مراس ي ف ة الملكي هللا د عب ن ب ي ترك ام اإلم ة محمي ل ومثّ
اة الحي ة لتنمي ني الوط ز المرك ل مث ا فيم عالن٬ الش رحمن ال د عب ن ب د محم دس المهن

قربان الدين بهاء بن علي بن محمد الدكتور  .الفطرية
 

ة المحمي ون لتك ة الهيئ تراتيجية إس ضمن أتي ت ذكرة الم أن الشعالن المهندس وأوضح
ق وف االنقراض ب المهددة األنواع من العديد لتوطين ومحفًزا الفطرية للحياة مالئًما مكاًنا
اة الحي ة لحماي برى الك ة الوطني ز المرك ود جه ضمن وذلك العالمية٬ الممارسات أفضل
ات بيئ ي ف ي الطبيع التوازن وإعادة البرية من المنقرضة األنواع تأهيل وإعادة الفطرية

 .المملكة
 

أن برات٬ الخ ادل لتب ة الفطري اة الحي ة لتنمي الوطني ذي التنفي الرئيس أوضح جانبه من
ات للبيان ة الوطني دة القاع ع م الناتجة ات البيان ط ورب اركة والمش التنسيق تدعم المذكرة
اع واتب اءة الكف ع ورف تمر المس ين التحس دف به ز٬ المرك ي ف ائي األحي بالتنوع الخاصة
ة المحمي ي ف ة البيئي ة والتنمي المحافظة ال مج في والعالمية المحلية الممارسات .أفضل
البرية الحيوانات وتربية لتوطين اإلكثار مراكز بإنشاء الهيئة ستقوم المذكرة على وبناًء
يسهم ا وبم د جدي من ا لتكاثره ة المثالي ة البيئ وإيجاد عليها والحفاظ باالنقراض المهددة
م الدع ديم بتق ة الفطري اة الحي ة لتنمي ز المرك وم يق أن ى عل وي٬ الحي وع التن ي ف

ذي.واالستشارات ال اتي النب ا بغطائه ة الملكي هللا د عب ن ب ي ترك ام اإلم ة محمي يز وتتم
من أكثر من120يضم وأكثر النباتات من البرية60نوًعا الحيوانات من  .نوًعا
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مثلهم":الباتع" تعاني المزارعين توجيهات"األمانات"و..جمعيات على تطلع لم
 !سامية

لـ فرضت":سبق"قال العمل ومكاتب اإلمكانات وفق الخدمات
عائقًا"النطاقات"  فأصبح

 

السالم  الدمام-عبدهللا

د خال دس المهن ة٬ بالمملك ة الزراعي ة المركزي ة الجمعي إدارة س مجل س رئي ب نائ د أّك
لـ اتع؛ الب ن بق"عبدالمحس يرة٬"س كب كالت مش ديهم ل ة المملك ي ف زارعين الم أن ٬
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لها حصر ال تحديات  .ويواجهون
 

بقوله"الباتع"وأوضح "؛ إليضاح: أذهب س ل ب المزارع٬ يعانيه لما أتطرق لن هنا أنا
بعض اني تع ذلك ك هي تي وال ة الزراعي ة التعاوني ات الجمعي تخص التي النقاط بعض

للمزارعين أفضل بشكل خدماتها لتقديم تعيقها؛ التي  ".اإلجراءات
 

"وأضاف حسب: ألعضائها٬ األول ام المق ي ف خدماتها ديم تق التعاونية الجمعيات دور
وتقديم دعمهم بأهمية منها وعيًا المزارعين لصغار خدمات تقدم ذلك مع وهي إمكاناتها٬
ع م ث حثي وبشكل أنها بش ل العم م ت مية الموس ة العمال أن ا كم لهم٬ المناسبة التسهيالت
ن وم ة٬ االجتماعي ة والتنمي البشرية وارد الم ووزارة والزراعة٬ اه والمي ة البيئ وزارة
ات للجمعي ا مهمته ل توك ث بحي مية٬ الموس ة العمال ام نظ ق لتطبي ل؛ العم ة وكال الل خ
ا اجتماعاته ة الخاص ان اللج دت وعق ك٬ ذل ق تحقي ى عل ا عملن ل وبالفع ة٬ التعاوني
ات الجمعي لت وحص ك٬ ذل رار إق م وت ول٬ الحل ل أفض ع لوض اتها مناقش تمرت واس
مية٬ الموس ة العمال تقدام الس والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة من الموافقة على التعاونية
ك ذل بح فأص ات النطاق ق تطبي ة التعاوني ات الجمعي ى عل ت فرض العمل ب مكات ن ولك
ال وظائف وطين لت ة مالي تكاليف ويحمّلها الجمعيات على ضرراً فيه ألن للتنفيذ؛ معوقاً

الموسمية العمالة من المتحققة المكاسب عوائدها وتفوق إليها٬  ".تحتاج

"وقال الحصاد: م موس ي ف زارعين الم ة حاج لسد يرة كب بأعداد موسمية عمالة توفير
ا عليه ق تطب أن يجب كان وما واحد٬ بموسم محددة إقامتها وفترة الزراعية٬ والخدمات

بالتوطين المرتبطة ونطاقاتها الدائمة العمالة شروط العمل  ".مكاتب
 

"وتابع ن: تمكّ م ل اطق المن في األمانات فإن الزراعية٬ واألسواق للسماسرة بالنسبة أما
م وتنظي ع البي م تنظي ي ف شريكاً دخلها ت ل األق ى عل أو األسواق من التعاونية الجمعيات
ا٬ له ة التابع واإلدارات وزارات ال ض بع دى ل ة التعاوني ة للثقاف اب غي اك فهن داللين٬ ال
امي الس ام المق ن م درت ص تي ال ة المنظم رارات والق ات التوجيه ى عل الع اط دم وع
ي ف تثمارات االس ي ف ة األولوي ا ومنحه ا دوره ن م ة التعاوني ات الجمعي لتمكين الكريم؛

 ".األسواق
 

ا حاجته د لس مية؛ الموس ة العمال ب طل إجراءات ب دأت ب ة التعاوني ات الجمعي أن ذكر ُي
ة المرتبط األسواق ى عل اإلشراف ة مهم ناد إلس اً توجه هناك وأن المزارعين٬ وحاجة
يكون وس اختصاصها٬ م بحك ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة إلى الزراعية بالمنتجات
ى عل القضاء يحقّق س ذي ال ر األم ا؛ وتنظيمه ا إدارته في كبير دور التعاونية للجمعيات

السماسرة  .وجود
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نشرت وقد عن"سبق"هذا تقريراً أخيرا٬ً ة؟:٬ التعاوني ات الجمعي السؤال..أين و وه
من وتحد طريقهم أمام تقف عقباٍت من يواجهونه لما المزارعين من كثيٌر يطرحه الذي
ر غي وبجودة عادل غير بسعر الحقاً المستهلك على سلباً ينعكس والذي منتجاتهم٬ جودة

للمنتج  .مرضية
 

األسواق٬ وسماسرة ائبة الس ة العمال ة رحم تحت ش يعي المزارع أن التقرير في وجاء
األسواق ى عل تسيطر ة العمال ذه ه ت جعل تي ال ة الرقاب غياب بسبب وصفهم٬ حد على
ن متمني به٬ اشتروا ما بضعف قِبلهم من المنتج وُيباع بخس بثمٍن المزارع من وتشتري
ع البي ذ لمناف وطين الت ل وتفعي ة المعني ات الجه ل قِب ن م واق األس ى عل ة الرقاب ديد تش
ذي بمنتج نحظى حتى المنتجات على الزراعي الفحص دور وتفعيل المركزي٬ بالسوق

عادلة تنافسية وسط عالية  .جودة
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عن يكشف طقس المناخية3خبير للتغيرات  مسببات

 

المالكي الهادي عبد ـ  جدة

الـ خالل المالحظ من إنه الزعاق٬ خالد الجوية األرصاد خبير المنصرمة20قال عاًما
ن الس ار كب رة ذاك تى ح وال ة المدون جالت الس ي ف ودة معه ن تك م ل ة مناخي يرات تغ
ة ثلجي وموجات موسمها٬ غير ي ف ددة متع اطق من في أمطار هطول بين ما الموروثة٬
ة منطق ن م ل تنتق ار الغب ن م موجات عن فضًال عام٬ كل وفي تعهدها لم لمناطق امتدَّت

رى أخ ى اف.إل اق«وأض ات»الزع درج اع ارتف ا أيًض يرات التغ من ض ن م أن ٬
متقاربة فترات على األعاصير تكون وكذلك خليجًيا٬ معهودة غير معدالت إلى الحرارة

عالمًيا أخرى مناطق في وتشكلها وذوبانها الجليد جبال انحسار وأيًضا  .ومتتالية٬
 

ن يمك ال ة واقعي ة حقيق بحت أص ة المناخي يرات التغ أن ة٬ الجوي اد األرص ير خب د وأك
ديهم ل اء العلم أن ى إل يرًا مش ير٬ التغي زم ل ذلك ل ا٬ إغفاله رية ذه3للبش ه ال حي آراء

د عن تحدث ا أنه أي ى٬ العظم ة المناخي دورات ال بسبب ا إنه ال ق ن م األول التغيرات؛
ذه ه والدة ل ماء الس ض تتمخ ث حي دة؛ جدي دورة ة وبداي رمة منص ة مناخي دورة ة نهاي
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التغير هذا يسبب ما وهو  .الدورة
 

عناصر«:وتابع ي ف البشرية دخالت الت بب بس يرات التغ ك تل إن ول يق الثاني٬ الرأي
ن القولي ن بي ث الثال رأي ال زح م ا فيم ئي٬ البي التوازن ب واإلخالل ة٬ المناخي ة المنظوم

البشرية دخالت والت ى العظم ة المناخي دورات ال بسبب التغيرات أن وأوضح.»مؤكًدا
ى»الزعاق« عل ابه حس بر ع نشره ذي ال ديو الفي مقطع على تعليق في تر“٬ أن”توي ٬

قسمين إلى تنقسم الحرارة ومحسوسة:مُقاسة«:درجات األجهزة٬ تقيسها التي :وهي
م األه وهي اد األجس تقيسها تي ال أصبح»وهي أخرة المت ود العق ي ف ه أن ى إل يًرا مش ٬

ة الميكن ى إل ه تتج اء العلم ار وأنظ قيها٬ بش ة الحراري يرات التغ ن م اني يع ع أجم العالم
لمعالجتها قوانين وسن الغازية  .وانبعاثاتها
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األخضر« األوسط والشرق الخضراء  تؤكدان»السعودية

 

 

سند  الدمام-أمجاد

م ودع اخ٬ المن ى علـ اظ والحف طبيعة والـ األرض ة حماي ي ف ا ريادي دورا المملكة تؤدي
اكل المش ى عل ب والتغل اخي المن تغير الـ ظاهرة ة مواجه ي ف ي الـدولـ ع المجتم ود جه
ي ول دالعزيز عب ن ب سلمان بن محمد األمير الملـكي الـسمو صاحب أعلـن لذلك البيئية٬

د هللا-العه ه ادرتي-حفظ مب الق إط ي٬ الماض ارس م هر ش ر سعودية«أواخ الـ
األخضر«و»الخضراء األوسط ادة»الشرق قي ى علـ ة عازم كة المملـ أن دا مؤك ٬

القادمة الخضراء  .الحقبة
 

عطوة عبير البيئية العلوم مجال في والباحثة النبات أحياء خبير أن:وتقول ن م بالرغم
لكن2021عام الـبيئة٬ حماية مجال في كبيرا تطورا يرةشهد كب زالـت ما الـتحديات

ب وحس ة٬ البيئي تدامة واالس داف األه ق لتحقي ة المناخي يرات التغ ة مواجه ي ف اقة وش
يقارب بما سترتفع الحرارة درجات فإن الـدولـي الـبنك عام6تقرير في مئوية درجات
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ة2050 بيئي وارث ك بحدوث األرض كوكب يهدد ما هللا-م٬ در ق أشارت-ال ا كم ٬
سيؤدي راري الح اس االحتب ازات غ بب بس ناتج الـ هواء الـ وث تلـ أن ى إلـ تقديرات الـ

بمقدارإلـى للسكان المتوقع العمر متوسط  .سنة1.5تقصير
 

ا مبادرت دف راء«وته الخض سعودية األخضر«و»الـ ط األوس رق م»الش رس ى إلـ
كوكب لـ المستقبل ح ةمالم بزراع اتي النب غطاء الـ ادة زي ي ف همان وتس 10األرض٬

ن م ثر ألك ات المحمي بة نس ع ورف كة٬ المملـ ي ف جرة ش يارات ن30%ملـ م
احة ةمس الكربوني ات االنبعاث يل وتقلـ يها٬ نأراض م ثر هامات%4ألك اإلس ن م

افة باإلض ة٬ ةالعالمي زراع ى جرة50إلـ ش ار رملي أكب و وه ط٬ األوس رق الش ي ف
م٬ الـعالـ ي ف تشجير إعادة يبرنامج ف نفط الـ ن ع الناتجة ون الكرب ات انبعاث وتخفيض

من بأكثر من%60٬المنطقة ثر أك ادرتين المب في المملكة إسهام ن%4ويمثل م
ن م د للح ة العالمي ادرة المب تهدفات ومس ي٬ األراض دهور تهدف%1ت المس ن م

أيضا شجرةالعالمي تريليون  .عالميالـزراعة
 

ق تحقي ي ف راع اإلس ى إلـ سعي الـ ي ف ن تكم ادرتين المب ة أهمي أن وة عط حت وأوض
ة البحري اة الحي ى عل اظ والحف وث التل ة ومكافح ة المناخي داف ائي٬األه األحي تنوع والـ

من المستدامة٬ التنمية لتحقيق الطبيعية والمحميات النظيفة الطاقة استهالك نسبة وزيادة
ة قائل اة٬ الحي ودة ج توى مس ع ورف ة العام حة الص ز تعزي ل ادرة:أج مب الل خ ن م

األخضر« األوسط تهدفات»الـشرق المس ق لتحقي ة اإلقليمي الجهود كافة المملكة ستقود
المناخي التغير لمكافحة  .العالمية

 

اتين هـ م دع ي ف ع المجتم دور ن ودوع جه ز تعزي ي ف ل يتمث ه إن ت قال ادرتين٬ المب
ع جمي د توحي خالل من والخاص عام الـ قطاعين الـ ن بي اون تع رص ف ق بخلـ المملـكة

الـتغيرالخطط لمكافحة تنمويةواإلستراتيجيات مشاريع وتنفيذ الـبيئة٬ وحماية المناخي
المملـكة رؤية وفق لـلـجميع مستدام بيئي مستقبل بناء تضمن وتشجيع2030جديدة ٬

دعم ي ف واإلسهام وطني٬ الـ االقتصاد دعم لـ الـزراعي الـقطاع مجال في االستثمارات
مناطق ع جمي ي ف الوعي وم مفه ونشر بالتشجير الخاصة ة التطوعي األعمال وتشجيع

المملكة  .ومدن
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ضدعنوان قضائية بالشرقية»متورطين«أحكام الكيابل حرق في

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 0تكرار

ضد قضائية بالشرقية»متورطين«أحكام الكيابل حرق  في

فتح30بعد من على..للملف^يوما أفارقة106والقبض
 وآسيويين

 
المسري  الدمام-أحمد

المعنية الجهات متعددة106ضبطت جنسيات من وأفريقية«أفراد وهم»آسيوية ٬
المركبات عجالت حرق في وذلك»الكفرات«متورطون شابه٬ وما الكيابل وحرق

المنطقة من متعددة مواقع  .في
 

سائبة  عمالة
م الشرقية ة بالمنطق ئي البي تزام االل على للرقابة الوطني المركز عام مدير د.وأكد أحم

لـ دي٬ وم(الخال م٬)الي معه ق للتحقي والقضائية؛ ة األمني ات للجه المضبوطين ل تحوي ٬
ى إل إضافة تبرئته٬ تمت اآلخر والبعض قضائية٬ أحكام عليه صدرت بعضهم أن مبينا
الجنسية ن م ضبطهم م ت ممن ا بعض أن موضحا د٬ بع م معه ق التحقي ه ينت م ل آخرين
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هؤالء وبعض والبنغالية٬ السودانية الجنسية من وآخرين اليمنية٬ من وبعضهم الهندية٬
ات٬ إقام دون وبعضهم اإلقامة٬ في متخلف وبعضهم اإلقامة٬ في الرسمية الصفة يحمل

سائبة  .وعمالة
 

وغرامة  سجن
أن مؤكدا والقوانين٬ لألنظمة بالمخالفة مختلفة أشياء يحرقون وهم جاء الضبط أن وبين
ة بالترب باإلضرار كان سواء موقع٬ أي في والبيئة بالوطن باإلضرار يسمح لن المركز

كان طرف أي من تجاوزات أي يقبل ولن الدخان٬ بتطاير الهواء  .أو
 

ارا٬:وتابع ودم ا خراب ث تعي تي ال ا٬ غيره أو ة العمال ذه ه ن م ك ذل رار بتك نسمح لن
ال األفع ذه ه و مرتكب ويتعرض ال٬ األعم ذه ه ل مث تجرم ة بالمملك والقوانين واألنظمة

ومخالفة جرم من ارتكبه ما بحسب كل معا٬ االثنين أو المالية٬ الغرامات أو  .للسجن
 

ميدانية  جوالت
م ة.وأكد مختلف ع مواق في متعددة جوالت ينفذون للمركز التابعين المفتشين أن الخالدي

ون يهب دان المي ود فجن ا٬ حوله البالغات م له تأتي التي المواقع ويباشرون المنطقة٬ من
الغ٬ ب ا عليه صدر تي ال اطق المن ل ك ن م انتهوا أنهم مبينا عنها٬ المبلغ للمواقع سريعا

الحوادث تلك حول خاصة تقارير رفع  .وتم
 

وتخريب  عبث
كانت ة بقع أي ي ف وطن ال وأرض ة المنطق لحماية المجتمع تكاتف ضرورة على وشدد
دون ال الم لكسب يسعون وممن النفوس٬ ضعاف قبل من بالبيئة٬ والتخريب العبث من

الرقم على البالغات تقديم ضرورة إلى داعيا برمتها٬ بالبيئة ة988االكتراث حال ي ف
البيئية المخالفات من أي  .مشاهدة

 
متعددة  جرائم

ترات)اليوم(كانت ف ي وف دة٬ ع ع مواق ي ف رات والكف الكيابل حرق لحادثة تطرقت قد
بالصوت الجرائم ك تل ت ووثق ة٬ البيئ اه تج ددة متع جرائم كشف في وساهمت متعددة٬
ديو٬ الفي اطع ومق بالصور٬ ا وزودته ة٬ العالق ذات ات الجه ع م لت وتواص والصورة٬
وضعاف البيئة٬ بحق المخالفين ضبط في الجهود تلك كل وأسهمت المواقع٬ وإحداثيات

تطرقت كما من)اليوم(النفوس٬ القرب ب را مؤخ وقعت تي ال ة٬ الثاني ل الكياب لمحرقة
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الدولي فهد الملك  .مطار
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمملكة"البيئة"عنوان والتجارية االقتصادية الطحالب تقنيات تطوير مشروع تطلق

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 20تكرار

االقتصادية"البيئة" الطحالب تقنيات تطوير مشروع تطلق
بالمملكة  والتجارية

 

 واس-الرياض
ثروة ال اع قط ر لتطوي الوطني امج بالبرن ة ممثل ة٬ والزراع والمياه البيئة وزارة أطلقت
ة تقني وطين ت دف به ة٬ والتجاري االقتصادية ب الطحال تقنيات تطوير مشروع السمكية٬

المملكة في الطحالب  .صناعة

ي عل دكتور ال السمكية الثروة قطاع لتطوير الوطني للبرنامج التنفيذي الرئيس وأوضح
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الطحالب صناعة تصبح أن إلى يهدف المشروع أن يرة(الشيخي٬ والكب داً)الدقيقة راف
المملكة في والبشرية والغذائية الصناعية التنمية روافد من إنشاء.رئيساً أن إلى مشيراً

ام الع ي ف يكون س ب؛ الطحال تزراع الس ة المملك ي ف ه نوع من األول التجاري النموذج
هللا-م2022القادم المملكة-بإذن في الطحالب مركز إنشاء إلى إضافة ٬. 

ة الحيواني الف األع دخالت م اج إنت ي ف ل تتمث روع المش تهدفات مس أن يخي الش ن وبيَّ
دخالت م اج وإنت ة٬ البيئ ع م ق تتواف تي ال الصناعية دائن الل مدخالت وإنتاج والسمكية٬
ب الطحال أبحاث ي ف متخصصة دة وح اء إنش ى إل افة إض ة٬ الحيوي ة التقني الصناعات

 .التطبيقية

راً نظ ب للطحال ثي البح ب الجان ي ف دول ال ن م ير الكث ن بي عالمياً سباقاً هناك بأن ونوَّه
ة المملك عى وتس ال٬ المج ذا ه ي ف دول ال ن م دد ع روز ب ع م ادية٬ االقتص ا ألهميته
ادية اقتص ة تجاري ب بقوال ا وتحويله وث البح ة لترجم ابقة الس ارب التج ن م تفادة لالس
ا به تحظى تي ال بية النس يز الم أن داً مؤك ا٬ وتطويره ة مختلف قطاعات تنمية في تساهم
ذا ه ي ف ة مهم زات وقف وات خط ل لعم الم الع دان بل ن م ا غيره ن ع ا تميزه ة المملك

 .المجال

دءاً ب ال؛ المج ذا ه ي ف الوزارة بها قامت لجهود امتداداً يأتي المشروع أن الشيخي وأفاد
براء الخ ن م ير الكث دادها إع ي ف ارك ش تي وال ب الطحال ق طري ة خريط اء بإنش
برى ك ع م الف تح ل بعم وزارة ال ت قام دها وبع الميين٬ والع ن المحليي ين والمختص
ذي وال المشروع ذا له الي الم د بالتأكي وأعقبتها المجال٬ بهذا اهتمام لديها التي الشركات

هللا بإذن المملكة في الطحالب مجال في حقيقية تحول نقطة  .سيكون

راكات الش اء بن ي ف ل تتمث ا أنه يخي الش ن بي روع٬ للمش ة التنفيذي ة الخط ن وع
ي الت ات والمخرج ات االتجاه د وتحدي متخصصة٬ عالمية خبرة بيوت مع اإلستراتيجية
امج٬ للبرن تراتيجية اإلس ل العم ة خط داد إع م ث ن وم ة٬ المملك ي ف ا عليه يز الترك سيتم
المجاالت ي ف ن متمك وطني ق فري وين وتك درات الق اء وبن ة المحلي التجارب وحصر

التجريبي المشروع إطالق ذلك وبعد الطحالب٬ بصناعة  .الخاصة

لالستزراع ة الوطني المجموعة بين تعاون اتفاقية عقد تم المشروع إطالق هامش وعلى
ة البيئ وزارة ادرة مب ار إط ي ف أتي ت تي ال المحدودة٬ ر للتطوي ارة المن ركة وش ائي الم
اعدة ومس السمكي تزراع االس قطاع ر وتطوي ذائي الغ األمن لتحسين والزراعة والمياه

المملكة رؤية أهداف تحقيق على المملكة في  .2030القطاعات
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعةعنوان من:وزارة بدءًا والفواكه الخضروات استيراد وشروط ضوابط اآلخر1تطبيق ربيع

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

الزراعة الخضروات:وزارة استيراد وشروط ضوابط تطبيق
من بدًءا اآلخر1والفواكه  ربيع

 

 التحرير-اتمتابع

تيراد اس روط وش وابط ض ق تطبي د موع ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة حت أوض
مسبق إذن على الحصول ضرورة إلى مشيًرة الطازجة٬ والفواكه  .الخضروات

 

روط وش وابط ض ق تطبي يتم س ر٬ اآلخ ع ربي هر ش ن م دءاً ب ه أن ى إل وزارة ال ت ولفت
ه والفواك الخضروات ن م واردات ال ع جمي زم تل ث حي ه٬ والفواك الخضروات استيراد
ص ترخي ى عل للحاصلين الية ارس ل لك بق مس تيراد اس إذن ى عل ول بالحص ة الطازج

الوزارة من صادر وفواكه خضار  .استيراد
 

إلى إضافة الواردات جودة ضبط الغذائي األمن تعزيز هو القرار من الهدف أن وأكدت
تيراد االس إذن ى عل الحصول ن ويمك ة٬ النباتي ثروة ال ة حماي المنتجات دفق ت استمرار

للوزارة اإللكتروني الوزارة موقع زيارة عبر  .إلكترونيا
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر االستراتيجية»البيئة«عنوان للمحاصيل الحديثة التوجهات تستعرض

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد19476العددالكاتب 1تكرار

االستراتيجية»البيئة« للمحاصيل الحديثة التوجهات  تستعرض

 

والشتالت والتقاوي البذور واستدامة تطوير سبل  بحث
 

المبارك-الرياض  سعيد
 

ر تطوي بل وس ة٬ الزراعي ايا القض ن م دد 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٬
 
 

من عدد ع م اوي والتق ذور الب ز مرك ي ف ة ممثل وزارة ال عقدته اجتماع خالل ذلك جاء
ن م ل ك ضم ة العالق ذات ة:الجهات والتقني وم للعل هللا د عب ك المل ة ٬)كاوست(جامع
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ة أهمي من انطالقًا وذلك النبات٬ لعلوم األمريكية والجمعية للنباتات٬ السعودية والجمعية
م ت ث حي تركة٬ المش داف األه ق تحقي ى عل ل للعم ات؛ الجه ذه وه وزارة ال بين التعاون
ات والتوجه ة٬ المملك ي ف تراتيجية االس يل المحاص رز أب تعرض اس اع االجتم الل خ

دعمها في  .الحديثة
 

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

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

الواعدة واألصناف البذور  .مجال
 

ة بحثي ة منظوم تشكيل ى عل اركة المش ات الجه ن بي العمل الوزارة مقترح تتضمن كما
اء وبن دريب ت ى عل ل العم ذلك وك ة٬ المملك ي ف ذائي الغ ن لألم المذكورة األطراف بين
ن بي اون التع جيع تش ى إل باإلضافة ة٬ العالق ذات المجاالت ي ف ة وطني بشرية درات ق
ن بي االستراتيجية المشاريع من العديد وتدشين إقامة على عبدهللا الملك وجامعة الوزارة
ة المملك ة رؤي تهدفات مس منته تض ا لم ا وفًق تركة٬ المش داف األه دم يخ ا بم انبين الج

2030. 
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان بجدة”كاوست”وفد الزراعة وزارة مكتب *يزور

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 12تكرار

من بجدة”كاوست”وفد الزراعة وزارة مكتب  يزور

 
 
 

الدين:جدة نظام  منصور

ن ب ادل ع دس المهن دة ج بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دير م أوضح
الصحراوية ة الزراع أبحاث مركز من وفًدا أن الشيخ ك)CDA(مطلق المل ة بجامع

والتقنية للعلوم بمحافظة)كاوست(عبدهللا ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت زار
 .جدة
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دة٬ ج بمحافظة وزارة ال ب ومكت ز المرك ن بي اون التع لتعزيز تأتي الزيارة أن موضًحا
ز المرك ديرة وم الصحراوية الزراعة مركز رئيس وينغ٬ رود البروفيسور الوفد وضم
ش٬ دهي اتبين ك ور البروفس ا كاليفاروني ة جامع ي ف اء األحي م قس ة ورئيس ك٬ راوت ا أن

الشهراني داليا المركز مشاريع ومنسقة سعد٬ ماجد والباحث  .والدكتور
 

ة والتقني وم للعل دهللا عب ك المل ة جامع أن ذكر بال الجدير ًزا)كاوست(من مرك أفتتحت
ام ع ول ث ي ف ة الجامع رم ح ي ف اث ة2019لألبح المتعلق اث األبح دعم ل دف يه م

ة المملك ي ف ة الزراع اث أبح ر تطوي ي ف اهمة والمس ة٬ واإلقليمي ة المحلي ة بالزراع
كبير بشكل  .”والمنطقة

 
حراوية الص ة الزراع ز مرك دعم ول)CDA(وي حل ع بوض نى تع تي ال اث األبح

ة الجامع اث أبح مجاالت أحد بر يعت ذي وال ذاء الغ ير بتوف ة المتعلق ة العالمي للمشكالت
والبيئة والطاقة الماء منها والتي األربعة  .االستراتيجية

 
ذات المجاالت ن م مجموعة ي ف رة والمؤث دة الرائ اث األبح ن م ا تراًث كاوست وتمتلك
اث وأبح ات٬ النبات وم وجين ات٬ النبات ا وبيولوجي حراوية٬ الص ة بالزراع لة الص

وغيرها المائي واالستزراع اآلفات٬ ومكافحة  .الميكروبات٬
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اإلرشادية..فيديوعنوان والخدمات بالمعارف المزارعين لتزويد الطائف الزراعية القافلة وصول

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

المزارعين..فيديو لتزويد الطائف الزراعية القافلة وصول
اإلرشادية والخدمات  بالمعارف

 

 
 

المالكي  الطائف-علي

ن ب اني ه دس المهن ائف الط بمحافظة ة والزراع والمياه البيئة وزارة مكتب مدير أعلن
انظم حيث االثنين امس عصر الطائف مدينة الى وصلت القافلة أن القاضي عبدالرحمن
ب مكت يارات وس ول والخي يكية الكالس يارات والس رور الم اركة بمش يرة مس دخولها ل
بالسر ني االم الضبط لنقطة ة القافل وصول ور ف المسيرة وانطلقت ٬ بالطائف الوزارة

بالردف العيد مصلى من بالقرب إقامتها لمقر وصوالً الحدائق بشارع  .مروراً
 

ارف المع أهم ب زارعين الم د تزوي دف به اءت ج تي ال ة القافل ان ي القاض اف وأض
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وستدشن واتجاهاتهم سلوكهم لتغيير المتكاملة الزراعية االرشادية بالخدمات والمهارات
السبيعي ناصر الطائف محافظة وكيل سعادة  .برعاية

 
دة ع اك هن ستكون انه الصاعدي عبدالغني بن غالب الدكتور الزراعة ادارة مدير وبين

ل مث الطائف ة بمحافظ ة(ورش الزراعي ات العملي ٬ ا وعالجه ل النح ات واف راض أم
٬ ة الفاكه جار وأش ب للعن ليمة الس ة الزراعي ات الممارس ٬ اد الحص د مابع ورد لل
ي ف الزراعية العمليات اهم و ٬ المحمية بالبيوت للزراعة السليمة الزراعية الممارسات

وان بعن ة ورش اك وهن ة البعلي ة دها"الزراع وفوائ ار للخض ة المائي ة ي"الزراع ف
ورشة اك هن تكون وس الليث بمحافظة المزيني عيسى احمد ات"مزرعة واف راض أم

ورشة"النحل ى إل باإلضافة ٬ العرضيات محافظة اج"في إلنت ا الخالي ار اكث طرق
الحديثة الخاليا في و"العسل المقدسة٬ بالعاصمة ي المطرف دالمطلوب عب مزرعة في

دها"ورشة وفوائ للخضار ة المائي الغوالء"الزراعة ب دالجواد عب ود محم مزرعة ي ف
جدة  بمحافظة

 
ة المكرم مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير علن ذكر جهته من
ة منطق ي ف تنطلق س ة الزراعي ادية اإلرش ة القافل ان الغامدي هللا جار بن سعيد المهندس
ات الجه ن م عدد بمشاركة ام أي ة ثالث مدى على وذلك القادم الخميس يوم المكرمة مكة

والخاصة  .الحكومية
 

ابقة٬ الس ا مراحله ي ف ة القافل ا حقّقته تي ال اح النج لمسيرة استكماًال القافلة فعاليات وتعد
مناطق ن م دد ع ي ف ا رحاله لتحط ة والباح ير وعس اض الري ة مدين ن م انطلقت والتي
النشاطات من العديد القافلة فعاليات وتشمل المكرمة٬ مكة لمنطقة تصل أن قبل المملكة
إضافة ٬ ة مك بمنطقة ومركز محافظة من أكثر في العمل وورش والعروض والندوات
بوضع الين والنح ة المنتج واألسر ية الماش ي ومرب زارعين الم ن م دد ع اركة مش ى إل

وتسويقها منتجاتهم لعرض خاصة  .أركان
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/YhGUNysp2ks 
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المكرمةعنوان مكة بمنطقة الخميس تنطلق الزراعية اإلرشادية القافلة

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 10تكرار

المكرمة مكة بمنطقة الخميس تنطلق الزراعية اإلرشادية  القافلة

 
 
 

المكرمة الدين:مكة نظام  منصور

دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف عام مدير أوضح
ة مك ة منطق ي ف تنطلق س ة الزراعي ادية اإلرش ة القافل أن دي الغام هللا ار ج ن ب عيد س
ات الجه ن م عدد اركة بمش ام أي ة ثالث دى م ى عل ك وذل ادم٬ الق س الخمي وم ي ة المكرم

والخاصة  .الحكومية
 

ابقة٬ الس ا مراحله ي ف ة القافل ا حقّقته تي ال اح النج لمسيرة استكماًال القافلة فعاليات وتعد
مناطق ن م دد ع ي ف ا رحاله لتحط ة والباح ير وعس اض الري ة مدين ن م انطلقت والتي
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النشاطات من العديد القافلة فعاليات وتشمل المكرمة٬ مكة لمنطقة تصل أن قبل المملكة
إضافة ة٬ مك ة بمنطق ز ومرك محافظة من أكثر في العمل وورش والعروض والندوات
بوضع الين والنح ة المنتج واألسر ية الماش ي ومرب زارعين الم ن م دد ع اركة مش ى إل

وتسويقها منتجاتهم لعرض خاصة  .أركان
 

دس المهن الطائف بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب مدير أوضح جهته من
ن االثني أمس عصر الطائف مدينة إلى وصلت القافلة أن القاضي عبدالرحمن بن هاني
يارات وس والخيول الكالسيكية والسيارات المرور بمشاركة مسيرة لدخولها انضم حيث
ي األمن الضبط لنقطة ة القافل وصول ور ف يرة المس ت وانطلق بالطائف٬ الوزارة مكتب

بالردف العيد مصلى من بالقرب إقامتها لمقر وصوًال الحدائق بشارع مروًرا  .بالسر
 

ارف المع أهم ب زارعين الم د تزوي دف به اءت ج تي ال ة القافل أن ي القاض اف وأض
وستدشن واتجاهاتهم سلوكهم لتغيير المتكاملة الزراعية اإلرشادية بالخدمات والمهارات

السبيعي ناصر الطائف محافظة وكيل سعادة  .برعاية
 

ورش عدة اك هن أن الصاعدي دالغني عب ن ب ب غال الدكتور الزراعة إدارة مدير وبيَّن
مثل الطائف مابعد(بمحافظة للورد الزراعية العمليات وعالجها٬ النحل وافات أمراض

ة الزراعي ات الممارس ة٬ الفاكه وأشجار ب للعن ليمة الس الزراعية الممارسات الحصاد٬
اك وهن البعلية الزراعة في الزراعية العمليات وأهم المحمية٬ بالبيوت للزراعة السليمة

بعنوان وفوائدها“ورشة للخضار المائية ي”الزراعة المزين عيسى د أحم ة مزرع ي ف
ة ورش اك هن تكون وس ث٬ اللي ة ل“بمحافظ النح ات واف راض ة”أم محافظ ي ف

ورشة إلى باإلضافة  ”العرضيات٬
 

ة الحديث ا الخالي ي ف ل العس اج إلنت ا الخالي ار إكث رق دالمطلوب”ط عب ة مزرع ي ف
ة ورش و ة٬ المقدس مة بالعاص ي دها“المطرف وفوائ ار للخض ة المائي ة ي”الزراع ف

جدة بمحافظة بالغوالء عبدالجواد محمود  .مزرعة
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنيعنوان سيسد متنزه لتشجير تطوعية مبادرات

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

الوطني سيسد متنزه لتشجير تطوعية  مبادرات

 

 
 

المالكي  الطائف-علي

ة المكرم ة مك ة بمنطق التصحر ة ومكافح اتي النب اء الغط ة لتنمي الوطني ز المرك أطلق
جير تش ة حمل وم٬ ني"الي الوط د سيس تزه اركة"بمن المش ز تعزي الل خ ن م ك وذل

التشجير أعمال في المساهمة على المحلي المجتمع وتحفيز  .المجتمعية
 

الفرص ي ف اركة للمش التطوعي ل بالعم ن والمهتمي المجتمع شرائح كافة المركز ودعا
المنصة بر ع ة البيئي ات الجمعي ا تطرحه والتي خضراء لنجعلها حملة ضمن التطوعية
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٬ ة منطق في والزراعة والمياه البيئة وزارة فروع مع بالتعاون التطوعي للعمل الوطنية
ذور الب ثر ون جير التش مشروعات وتشمل ة التطوعي المجاالت ن م د العدي ر توف ث حي
وير والتص اتي النب اء الغط ة نظاف الت وحم ة الوطني ات المتنزه ي ف تالت الش اج وإنت

ات.البيئي الجه ع جمي ع م التشجير اريع مش في المستمرة المشاركة أهمية على مؤكدا
وارد وم بيئة إلى والوصول التلوث٬ من والحد البيئة حماية بهدف واألفراد والمؤسسات

الحياة جودة تحسين في واإلسهام المائي٬ األمن تُحقق  .مستدامة
 

دس المهن ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ار أش جهته من
تهدفات مس ق تحقي ي ف هام اإلس ى إل دف ته ة الحمل أن ى إل دي٬ الغام هللا ار ج عيد س
اة الحي ودة ج ين وتحس ة البيئ ة حماي ي ف ة المملك هامات إس وتعزيز الخضراء السعودية
ي ف اتي النب وع التن تعادة واس دهورة المت األراضي ل تأهي ادة وإع النباتي الغطاء وتنمية

المملكة مناطق ي,مختلف المحل المجتمع وتحفيز المجتمعية المشاركة تعزيز خالل من
ع مواق ن م د العدي تشجير تهدف تس ة الحمل أن داً مفي التشجير٬ ال أعم في اإلسهام على

المملكة في واألودية والمحميات الوطنية والمتنزهات النباتي  .الغطاء
 

ال "وق الت: وحم ة التطوعي برامج ال هي ذلك ب المجتمعي ي الوع ع لرف رق الط م أه
ال وأعم ة الحمل وستتواصل ا٬ بأهميته م وعيه ادة لزي ع المجتم راد أف بمشاركة التشجير
ك ذل ان دا مؤك ٬ ة المنطق بمحافظات ات الجه ن م دد ع ع م اق واالتف بالتنسيق التشجير
ر تعتب ث حي ا لبالدن ة التنموي ة الرؤي تلهم تس تي ال داف األه ن م ة لحزم دادًا امت أتي ي

الثالثة بجوانبها الرئيسة:االستدامة تهدفات المس د أح ئي والبي اعي واالجتم االقتصادي
 .لها
 

به تحيط حيث مميزة؛ طبيعة وله المساحة شاسع طبيعّيًا متنزًها الوطني الطائف ويُعتبر
ن وم المحافظة٬ زوار ل ا مرغوًب متنزًها جعله مما الجهات؛ جميع من والجبال األشجار
يتضمنه ا بم از يمت ا كم ة٬ الجميل ا بطبيعته يزة المم السعودية في السياحية المناطق أهم

متنزه فيحتضن طبيعية٬ ينابيع ل"سيسد"من مث ة المنطق أودية من عدد بالْتقاء الوطني
العرج وادي جانب إلى سيسد٬ ووادي العرج  .وادي
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشماليةعنوان الحدود في القالعية الحمى مرض ضد الماشية تطعيم حملة

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

الحدود في القالعية الحمى مرض ضد الماشية تطعيم حملة
 الشمالية

 
 

 واس-عرعر
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع لف ة التابع ة الميداني الفرق الحدود,تواصل ة بمنطق

شهرين,الشمالية لمدة تستمر التي القالعية الحمى مرض ضد الماشية تحصين ,أعمال
الحيوانية الثروة على والمحافظة الوبائي المرض هذا انتشار من الحد  .بهدف

 
بالمنطقة الوزارة فرع خالل,ودعا من والتسجيل المبادرة ضرورة إلى الماشية مربي

للفرع تابعة بيطرية وحدة أقرب إلى  .التوجه

53



 

لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وتلبية..»ريف«عنوان دعم

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد21364العددالكاتب 1تكرار

وتلبية..»ريف«  دعم

 

 جازان-المدينة

عدة األص ع جمي ى عل واطنين للم دعم ال ديم تق ي ف ًدا جه يدة الرش ة الحكوم ألُ ت م ل
امج برن برامج ال ذه ه ن وم الخدمية٬ البرامج في سيما وال لدعم»ريف«والمستويات

ر أكتوب هر ش ة نهاي تى وح ف ري ة منص الق انط ذ من ازان ج ة منطق ي ف زارعين الم
من2021 أكثر ومتقدمة10490م٬  .متقدمًا

 
آل ي عل ن ب د محم دس المهن ازان ج ة بمنطق اه والمي ة الزراع وزارة رع ف ام ع دير م
ة والمتمثل ازان ج ة منطق ي ف ة المدعوم المحاصيل شملت ات الطلب أن أوضح عطيف٬

ة البعلي يل المحاص اع ب«بقط والحبح ح٬ والقم دخن٬ وال م٬ والسمس ة٬ الرفيع ذرة ال
الفاكهة»البعلي والمانجو«وقطاع الورد»الليمون وقطاع ازاني«٬ الج إضافة»الفل

العربي والبن العسل٬  .لقطاعي
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والخاص»التحلية«عنوان العام للقطاعين المستقبل منظومات منتج تطرح

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد10236العددالكاتب 1تكرار

العام»التحلية« للقطاعين المستقبل منظومات منتج تطرح
 والخاص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرياض من الروقي  عبدهللا

ج منت ة المالح اه المي ة لتحلي ة العام المؤسسة تقبل"طرحت المس ات ن"منظوم للقطاعي
ي ف ل الفاع دورها ل زا وتعزي ة٬ المائي ة المملك وارد لم يدا تعض ك وذل اص٬ والخ ام الع

العالم في المحالة للمياه منتج كأكبر ريادتها مع واتساقا االقتصادية٬  .التنمية
 

لـ ت ادية"وقال دمات"االقتص خ ت أطلق ة المؤسس إن اه٬ المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس
ة المائي ات االحتياج ة تلبي دف به الة٬ المح اه المي اج إنت ات منظوم ال مج ي ف ة حديث
المائي اإلمداد أمن استدامة وضمان العمراني والنمو السكاني النمو يكافئ بما  .المتزايدة

 
أحدث وأحد اه٬ المي ة لتحلي ة متنقل اج إنت ات منظوم المستقبل٬ منظومات تعد وأضافت٬
ن القطاعي ة لخدم ة المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس تقدمها التي والحلول المنتجات
آالف عشرة إلى مكعب متر ألفي بين اليومية اإلنتاجية قدرتها وتتفاوت والخاص٬ العام

المتعددة العمالء احتياجات تلبية مع يتناسب ما مكعب٬  .متر
 

ل كأق القياسي الرقم محققة للبيئة٬ الصديقة العكسي التناضح بتقنية المنظومة هذه وتعمل
بـ العالم في للطاقة استهالكا مكعب2.27المنظومات متر لكل ساعة  .كيلوواط
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وخفض داد اإلم سالسل ر لتطوي ة العالمي والمقاييس المواصفات بأحدث تنفيذها وجرى
ن م ا أجزائه ل كام ل ونق ب والتركي ك الف يابية وانس بسهولة وتتمتع التشغيلية٬ التكاليف
ص خال سعودي ج منت وهي والتشغيل٬ الجودة تويات مس أعلى ب ل لتعم آخر إلى مكان

بالتشغيل وانتهاء التنفيذ إلى التصميم من  .بدءا
 

لكونها العمالء احتياجات كافة تلبي المتنقلة اإلنتاج منظومات أن إلى المؤسسة وأشارت
ن م المنظومات هذه به تتمتع ما إلى وإضافة متعددة٬ خيارات وتتيح عالية بمزايا تتمتع
أو ضخمة ومنشآت مبان إقامة إلى الحاجة وعدم والصيانة والتشغيل النقل في المرونة
من مكعب متر ألفي بين تتراوح متنوعة يومية إنتاج كميات تتيح فهي كبيرة٬ تجهيزات
ر مت آالف عشرة وحتى المحالة٬ اه المي ن م مكعب تر م آالف وخمسة المحالة اه المي

ال.مكعب قاب ه يجعل د فري بتصميم المتنقلة اإلنتاجية المنظومات في المياه مأخذ ويتميز
الظروف اختالف ب ا تحليته راد الم اه المي ن م ة المنظوم ة تغذي ه خالل ن م م وتت ل٬ للتنق

 .البيئية
 

غ تبل ميمية تص عة بس اه المي خات مض ام نظ مم ص ا غط532كم وبض ا٬ مكعب ترا م
ار6(تصميمي بحسب)ب مصمم وهو ة األولي ة المعالج ام نظ ى إل البحر اه مي ل لتنق

ة العالمي اييس والمق فات ي.المواص الكيميائ ن والحق الفالتر ب ة المعالج ا نظام يز ويتم
الي كالت ة طبق كل اع بارتف ات الطبق ددة ايت600٬:متع األلترس ن م تر م ي 800مل

ل٬ الرم ن م تر م اه150ملي المي ترة لفل تصميمية وبسرعة الحصى٬ ن م تر م ي مل
بـ المياه/م8تقدر جودة يضمن ما وهو  .ساعة٬

 
جودة لضمان ة األولي ة المعالج ام نظ ن م ة الثاني ة المرحل اإلضافية المعالجة تمثل فيما

العكسي التناضح لنظام التشغيل ظروف مع تتناسب بحيث  .المياه
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيةعنوان الروبوتات رؤية تحسن تقنية

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد15667العددالكاتب 1تكرار

الزراعية الروبوتات رؤية تحسن  تقنية

 

أ ب فرانسيسكو-د  سان

زز تع دة٬ جدي تصوير ة تقني دة٬ المتح ات بالوالي لفانيا بنس جامعة من بحثي فريق ابتكر
الزراعية المجاالت في تعمل التي الروبوتات لدى  .الرؤية

 
وم العل ة بكلي ة الحيوي طة األنش ال مج ي ف ة المتخصص وي ش ن داي ة الباحث ول وتق

بالجامعة ددة«الزراعية متع ضوئية ومضات إطالق ى عل تعتمد الجديدة المنظومة إن
للضوء ائي الثن الباعث ة بتقني ل تعم مصابيح بواسطة دة الواح ة الثاني د(خالل ٬»)لي

وضوح ى عل ر تؤث تي ال ات العقب ن م كثير على تتغلب أن يمكنها التقنية هذه أن وتؤكد
وغيرها الحركة عن الناجم الرؤية اهتزاز أو الضوئي التشويش مثل  .الرؤية
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ه«واضافت لتوجي تقبل المس ي ف ا عليه اد االعتم م يت سوف ا وغيره ة المنظوم هذه إن

ي جن ل مث ة المختلف ة الزراعي طة األنش ألداء تخدم تس تي ال ة الحرك ة ذاتي اآلالت
المثال سبيل على الغراب عش ثمار والتقاط األشجار وتشذيب  .»المحاصيل

 
بواسطة ل تعم دة الجدي ة المنظوم أن ة الدراس ق فري عضو ميربود أوميد الباحث وذكر
اء أثن دادات االع لضبط ة إلكتروني م تحك ووحدة الطاقة واطالق لتخزين كهربائية دائرة

ممكنة جودة أفضل على للحصول  .التصوير
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المطاحنعنوان شركات موظفي مقال على تعقيب

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد7691العددالكاتب 1تكرار

المطاحن شركات موظفي مقال على  تعقيب

 

 

بخاري إسالم  خالد

اريخ بت التويجري محمد بن عبدهللا مقال األول12:قرأت ع بخصوص1443ربي
أو ة الثاني أو ى األول واء س الشركة ع م تمرار االس ي ف وا رغب ذين ال وظفين الم كلة مش
الحكومة من واالنتقال المسيرة إكمال في رغبتهم أبدوا الذين من وأنا الرابعة٬ أو الثالثة

وب للحب ة العام ة المؤسس في خدمت حيث الثالثة٬ الشركة ا36إلى لن ق يتب م ول نة٬ س
ل النق عن نبحث أن ا وأخبرون ا٬ عن تغناء االس م ت البصر لمح في ولكن للتقاعد٬ الكثير

الخدمة من السنين هذه بعد حكومية دائرة  .ألي
 

ر والدوائ المؤسسات ب وأغل ا بن ل تقب رة دائ وأي ا٬ لن المنتظرة أة المكاف هي ذه ه هل
رؤية تحقيق وإلى الخصخصة إلى متجهة  !.؟2030الحكومية

 
التقاعد٬ وشك على مثلي هم من معاناة يضيف أن التويجري محمد بن عبدهللا من أرجو

التحية أطيب منا  .وتقبلوا
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لمستهلكينعنوان منازلكم:المياه سباكة تفقدوا

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد7691العددالكاتب 1تكرار

لمستهلكين منازلكم:المياه سباكة  تفقدوا

 
 

الكستبان  قاسم

ة بالمنطق اء الكهرب تمديدات طال الذي التسرب عن مسؤولة غير أنها نجران مياه أكدت
ذلك٬ ب أن الش أصحاب الصيانة رق ف وأبلغت نزل٬ الم سباكة من العطل أن إلى مشيرة
ى نف ا فيم ازلهم٬ من باكة س ة مراجع رورة ض ى إل ررين المتض تهلكين المس ت ودع
ع موق ى عل الصيانة رق ف ف تق ولم معهم التواصل يتم لم أنه مؤكدين ذلك المتضررون

المياه شبكة تمديدات إلى أرجعوه الذي  .الخلل
 

السباكة  أعمال
بـ نشر ما على نجران مياه بطرح»الوطن«وعقبت ا اهتمامه على الصحيفة وشكرت ٬

ق تحقي شأنه من ما كل في الوطنية المياه بشركة الجنوبي القطاع مع وإسهامها القضايا٬
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ن الوط ي ف ر نش ا م ول ح حت وأوض واطنين٬ للم ة الراح ير وتوف ة٬ العام لحة المص
س ر14الخمي وان2021أكتوب عن ت تح دات(٬ تمدي ال يط ران نج اه مي ريب تس
اء بحي)الكهرب ا منزله ي ف اء الكهرب داد ع تحت ن م تسرب بمعالجة د تناش ة لمواطن

ناتج التسريب أن تبين الخلل لمعالجة الموقع الصيانة فرق زيارة بعد أنه مشعل٬ األمير
ن ليتمك ل للعمي ك ذل إيضاح وتم المواطن٬ لعقار الداخلية السباكة أعمال في مشكلة عن

إصالحه  .من
 

 فيضانات
ا لم والعاجل ريع الس دخل الت من ي الجنوب د الفه بحي وازات الج ارع ش ادو مرت د ناش
د وق ارة٬ التج وزارة حتى ف خل ام اإلم ة مدرس ن م ة بداي فيضانات من الشارع يشهده
ر األم أن إال وارع والش الطرق داهمت يول وس ت هطل ألمطار نتيجة ير الكث بها يحس
ارع بالش ير الس عرقلة عنها نتج عريضة بحيرات خلفت التي المياه شبكة تسرب نتيجة

الخلل ومعالجة السريع التدخل المسؤولة الجهات مطالبين كبيرة  .لمسافة
الفيديو  شاهد

https://youtu.be/ILHrOJYb8Tk 
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بفيفاءعنوان زراعية مدرجات في ضخم حريق "فيديو"إخماد

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بفيفاء زراعية مدرجات في ضخم حريق  "فيديو"إخماد
 

 

 التحرير-جازان

في ضخم حريق ياندلع المدن الدفاع فرق هرعت حيث فيفاء٬ بشرق زراعية مدرجات
الحادث موقع  .إلى

ة زراعي درجات م ي ف شب ذي ال الضخم ق الحري ى عل دني الم دفاع ال فرق وسيطرت
بشرية إصابات أي وقوع دون  .بفيفاء٬

 

دم ع ن م د للتأك يران الن نشوب ومالبسات باب أس د ق الحريق األمنية الجهات وباشرت
الحريق اندالع  .افتعال

 
الفيديو  شاهد

https://static.slaati.com/2021/10/Project-1-173.mp4 
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لتاريخ الصحفي 14/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مجهولةعنوان الحريق وأسباب أبها في العثربان جبل إطفاء

الخبر الخبراألربعاء-20/10/2021-14/03/1443تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد7691العددالكاتب 1تكرار

مجهولة الحريق وأسباب أبها في العثربان جبل  إطفاء

 

 
 

عسكر:أبها  سلمان

مساحات ى عل نشب كبيرا حريقا اليوم صباح أبها مدنية في المدني الدفاع فرق باشرت
ة الغربي ة الجه من أبها لسد المجاور العثربان جبل من ع.متفاوتة الموق وعورة م ورغ

ة مواجه استطاعوا دني الم دفاع ال ال رج أن إال ير وكب ريع س كل بش ق الحري ار وانتش
ع والمواق ازل المن ة حماي ار االعتب ي ف ذ األخ ع م ات٬ الجه ل ك من ومحاصرته الحدث
ة محيط ع مواق دة ع ي ف دني الم دفاع ال يارات وس ات لعرب ير كب ع وتوزي كنية٬ الس

 .بالحريق
 

إال ع٬ للموق المدني الدفاع عربات وصول تساعد ممرات أو طرق أي وجود عدم ورغم
وصوال الوعرة ة الجبلي ع المواق ك تل ة فردي ارات بمه وا اقتحم المدني رجال بعض أن

سريع بشكل وإخمادها النيران مصادر  .إلى
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ى حت السبب يعرف وال ق الحري نشوب ة كيفي ي ف تمر مس ق التحقي إن مصادر ت وقال
 .اآلن
 

في اشتعل قد بأبها السد بحيرة ضفاف على المنتزهات أحد استهدف الذي الحريق وكان
الخضراء المسطحات ليحرق انتشاره على الرياح قوة وساعدت الجبل من مواقع  .عدة
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