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لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التصحرعنوان ومكافحة النباتي الغطاء لتنمية الوطني للمركز المخالفات إدارة منصة يدشن والزراعة والمياه البيئة وزير

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العدد0الكاتب 15تكرار

للمركز المخالفات إدارة منصة يدشن والزراعة والمياه البيئة وزير
التصحر ومكافحة النباتي الغطاء لتنمية  الوطني

 

 واس-الرياض
ة لتنمي الوطني ز المرك إدارة س مجل س رئي والزراعة والمياه البيئة وزير معالي دشن
وم٬ الي الفضلي المحسن عبد بن الرحمن عبد المهندس التصحر ومكافحة النباتي الغطاء
ة ومكافح اتي النب اء الغط ة لتنمي ني الوط المركز ب ات المخالف إلدارة ة الرقمي ة المنص
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ات للمخالف ة الوطني ة المنص ع م اتي النب اء الغط ات مخالف ربط ل حر٬ اء(التص )إيف
ادر الق العبد هللا عبد بن خالد الدكتور للمركز التنفيذي الرئيس بحضور وذلك إلكترونيا٬

األسمري علي التنفيذي الرئيس  .ومستشار
 

ات المخالف ة ومعالج د رص ى إل المركز ب ات المخالف إلدارة ة الرقمي ة المنص دف وته
ي الرع ات مخالف ل مث اتي النب اء الغط ة لتنمي ة التنفيذي وائح والل ة البيئ ام بنظ ة المتعلق
اء٬ إيف ات للمخالف الوطنية المنصة مع اإللكتروني والربط التكامل خالل من واالحتطاب

عرف تتضمن6حيث تنظيمية المخالفات145لوائح إدخال نظام على  .مخالفة
 

ي النبات اء الغط ة لتنمي الوطني ز المرك ل عم تراتيجية إس ار إط ي ف ربط ال ذا ه أتي وي
ة إلكتروني امالت تع ذ وتنفي الصلة ذات الجهات مع والترابط للتكامل التصحر ومكافحة
تفيدين للمس امالت المع از إنج رعة س ين وتحس ات البيان ادل تب دف به ة٬ ومتكامل ة مرن
ة للخط اً تحقيق ة٬ اإللكتروني امالت التع ى عل اد واالعتم دمات الخ ودة ج ادة وزي

المملكة رؤية مستهدفات مع وتماشيا الرقمي التحول في  .2030اإلستراتيجية
 

ادات االعتم لة لسلس طبقا اعتمادها ثم المخالفة بتسجيل الضبط مأمور بقيام العملية وتبدأ
ة المخالف ترسل م ث ز٬ للمرك الي الم ام بالنظ المخافة تسجيل يتم بعدها بالالئحة٬ المحددة

للمخالفات الوطنية اء(للمنصة ى)إيف عل نصية الة برس الف المخ عار إش م يت م ث ن وم ٬
ي ف جل المس وال ر"أبشر"الج عب داد الس ن م ن ليتمك ا وقيمته ة المخالف وع ن ح توض

البنكية الحسابات أو اإللكتروني الدفع  .وسائل
 

ة الوطني ة المنص ع م الربط ب المركز ب ات المخالف إلدارة ة الرقمي ة المنص يز وتتم
ن تُمك ا كم بية٬ المحاس أثيرات الت ومعالجة المالية األنظمة مع والتكامل إيفاء٬ للمخالفات
ز٬ للمرك ي الرئيس رع الف ع م روع الف توى مس ى عل الحيات الص إدارة ن م ة المنص
ى إل باإلضافة التسجيل٬ تويات ومس ة المخالف وع ن حسب مرنة اعتماد سالسل وتطبيق

المرصودة للمخالفات التحصيل مستوى على تقارير  .إصدار
 

والمراعي ات الغاب على الحفاظ في المركز جهود ضمن تأتي المنصة هذه أن إلى يشار
ي مفتش الل خ ن م ا عليه ة والرقاب ا وتنميته ا وحمايته ة الوطني ات والمتنزه ة الطبيعي

المملكة مناطق كافة في المنتشرين  .المركز
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لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالباحةعنوان لألغذية العالمي اليوم

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الكرتالكاتب الناصر الرصد23656العددعبد 1تكرار

بالباحة لألغذية العالمي  اليوم

 
 

 

الكرت علي بن الناصر  عبد

ة األغذي وم بي ة المملك ال احتف ة بإقام نعاً ص ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة نت أحس
عار ش تحت م أقي ذي وال ة الباح ة بمنطق ن واألربعي ة الحادي نسخته في ا“العالمي أفعالن

ن”مستقبلنا م ة كريم ة برعاي أفضل٬ اة وحي أفضل ة وبيئ أفضل ة وتغذي أفضل إنتاج
ة المنطق ير أم ز العزي د عب ن ب سعود ن ب ام حس دكتور ال ير األم ي الملك السمو صاحب

والمزارعين والمسؤولين والمهتمين المختصين من جمٍع  .وبحضور
 

أوالً ارات االعتب ن م دداً ع دروس الم ار االختي ذا له أن ك ش ة:وال المنطق ة لطبيع
ا وتنوعه ا منتجاته رة ووف ا أمطاره ثرة وك ا تربته ودة وج ة ا.الزراعي ا:ثاني لتاريخه

قبل من تسمى كانت فقد القديم٬ الحجاز“الزراعي الغذائي”حديقة التمويل مصدر وتعد
ا م ق وف رة والعم الحج م مواس ي ف ا إليه ادمين والق ة المكرم ة مك لسكان سابقا الرئيس

كتابه?ابن?أورده في فار“بطوطة األس ب وعجائ األمصار غرائب في النّظار ”تحفة
ر:ثالثا الكبي ام االهتم ظل ي ف مستواها ورفع الزراعية هويتها لتعزيز الشديد الحرص

ه كلمت ي ف ة المنطق ير أم سمو ذلك ك ره ذك ا وم الزراعي للقطاع الرشيدة الحكومة من
ة متكامل ة غذائي لة س ان لإلنس دم تق ة الباح أن ب افية الض ة ناالفتتاحي م هللا ا حباه ا بم

ا أيده الرشيدة حكومتنا من محدود ال سخي دعم من تجده وما وزراعية طبيعية مقومات
 .هللا

 

ات الجه وتسعى ا وتنّوعه ا بجودته ة المعروف ة الزراعي المحاصيل ن م ير الكث ج تنت إذ
ة العالمي األهداف وبلوغ الزراعي اإلنتاج كفاءة لرفع ة.المختصة الباح أن روف والمع

ان الرم ا وأهمه ة الفاكه ار ثم ب وأطي ح القم دمتها مق ي وف وب الحب واع أن ل أفض ج تنت

3



ج المنت ذا ه ز وتميّ جودة ي ف اً عالمي ب المرات ى أعل حصدت حيث العسل أنواع وأجود
كالبُن األخرى المنتجات من  .وغيره

 

ود وج ع م المي الع اليوم ب ال االحتف زامن ت ل يوالجمي ف ادية اإلرش ة الزراعي ة القافل
ومحاضرات ارض مع ن م ه تقيم ا بم ام أي ل قب ة المنطق ير أم سمو أطلقها التي المنطقة
ج برام ن م أيضاً ه تقدم ا وم ة٬ النموذجي زارع الم داخل ا تنظمه ل عم وورش وندوات
ة الطموح ة المملك ة رؤي ع م ى يتماش ا بم ة الزراع ة بأهمي ة التوعي ادة لزي ادية إرش

بالباحة2030 الوزارة فرع من موفقة بجهود اإلنتاج وزيادة الزراعية التنمية لتعزيز
ن والمتعاوني الين والنح اة والرع المزارعين من المتميزين لتكريم المناسبة استثمر الذي

والتحفيز والتشجيع الدعم إطار في  .بالمنطقة
 

ع رف ة ألهمي يراً كب داً بع تعطي العالمي الغذاء بيوم باالحتفال الدولية المناسبة هذه ولعل
ات الحكوم ة كاف ن م ه عمل ترض يف ا وم البشرية اة حي في ودوره الغذاء بأهمية الوعي
ة ومتنوع ميسرة بطرق الغذائي األمن بتحقيق األمم احتياجات لتلبية والجهات والهيئات

ة.للجميعوآمنة وتهيئ ير كب بشكل القطاع هذا لدعم المتواصل العمل يستوجب ما وهو
ري ال اليب أس ع وتنوي اه المي توفير سبل وبحث زراعياً الستصالحها المواقع من العديد
المسؤولية من جانباً لتتولى الزراعية الجمعيات إقامة وتبنّي المزارعين صغار وتشجيع

الفئات لجميع المناسب الغذاء لتوفير المطلوبة األهداف يحقق بما واعية  .بصورة
 

alnasser1956@hotmail.com 
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لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخضراءعنوان التوريد سالسل

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الغامديالكاتب مسفر الرصدالعددأحمد 1تكرار

الخضراء التوريد  سالسل
 

 
الغامدي.م مسفر  أحمد

وم مفه النتشار اة“كان الحي ي ه ة تدامة”البيئ المس ة التنمي و نح التحول ي ف ير كب ر أث
ة بالبيئ اً بالغ اهتماماً المجاالت مختلف في الباحثين جميع أولى حيث الخضراء٬ والحياة
ّكل ُتش أصبحت تي وال ا٬ وتنوعه ة البيئي اكل المش دد تع د بع خاصًة يرة٬ األخ الفترة في
أثرت ت ث حي ك؛ ذل ى عل ر األم يقتصر م ول ير٬ كب كل بش اإلنسان حة ص ى عل خطرًا

االقتصادي المجال هو تأثراً أكثرها وكان المجاالت٬  .مختلف
 

ل ب ط٬ فق ئي البي النظام ا اعتباره ي ف تأخذ م ل الخضراء د التوري سالسل أن ة والحقيق
تفادة اس أقصى ق تحقي الصناعية المنشآت استطاعت فقد الصناعي٬ النظام أيضا شملت
تراتيجية اس ر تطوي ن م ت تمكن ث حي الخضراء٬ د التوري سالسل فكرة تبني خالل من
من د العدي ن م تفادة االس خالل من السوقية٬ الحصه وزيادة الربح لتحقيق تهدف جديدة
يد ترش ق طري ن ع د الفاق تخفيض ل مث ية٬ السياس ذه ه اع اتب ن م ج تنت تي ال يزات المم
ل العام خالل من سواء بالعنصرالبشري ام واالهتم دده٬ متج الغير للموارد االستهالك
ى عل المحافظة في هام ودور قيمة له بأن العامل يشعر حيث العامة٬ الصحة أو النفسي
ادة زي ى عل ة النهاي في ذلك ينعكس وبالتالي البيئية٬ المشكالت حل في والمساهمة البيئة

 .اإلنتاجية
 

ر الكثي ل جع ة؛ للبيئ صديقة أة كمنش أة للمنش ة التجاري ة العالم ربط فكرة انتشار أيضا٬ً
في مشاركتها وكذلك المختلفة٬ أنشطتها خالل من بالبيئة٬ أكبر أهمية تولي المنشآت من
ة٬ اإلنتاجي اءة الكف ادة زي ى إل ة السياس هذه تؤدي كما البيئة٬ نحو االجتماعية المسؤولية
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ا عليه يعود مما المنشآت تلك نفقات تنخفض حيث النفايات٬ من التقليل طريق عن وذلك
 بالنفع٬

 
تهلكين للمس ة العام ورة الص ين تحس ي ف ير كب كل بش ات السياس ذه ه اعدت س د وق
سمعة ذات آت للمنش د جي كل بش هؤالء كل تجيب يس ث حي وظفين٬ والم تثمرين والمس

الجيد البيئي  .األداء
 

ة٬ البيئي تدامة االس نحو ارعة ومتس يرة كث ات تحرك هد نش ة٬ المملك صعيد على أخيرا؛
ادرات المب ن م ير الكث ي ف ية األساس ادئ المب د أح و ه ة بالبيئ ام االهتم أن رى ن ث حي

المملكة برؤية الخاصة ى????والبرامج إل السعودية آت المنش ع جمي دفع ي ا م وهذا ٬
ون تك أن ى عل يز والترك الخضراء٬ التوريد بسالسل االهتمام نحو جادة خطوات اتخاذ

الحفا مع تتماشى منشآتنا في المختلفة األنشطة البيئة’جميع  .على
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الخبر تفاصيل

الخبر الخضراء«عنوان جديد..»السعودية لمستقبل رؤية جذور

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الرصد17660العدد0الكاتب 1تكرار

الخضراء« جديد..»السعودية لمستقبل رؤية  جذور

 

 

 
األحمد  هند

المملكة رؤية إطالق عام2030منذ ة2016في لحماي كبيرة جهوداً المملكة بذلت ٬
ر األمي ي الملك السمو صاحب العهد ولي رعاية تحت المناخي التغير آثار وتقليل البيئة٬

مبادرة الجهود تلك ضمن ومن سلمان٬ بن الخضراء«محمد ادرة»السعودية مب وهي ٬
ي ف العهد ولي عنها أعلن ارس27سعودية ي.2021م النبات اء الغط ع لرف دف وته

ل تأهي ادة وإع خضراء أراٍض إلى الصحاري تحويل خالل ن40من م ار هكت ون ملي
الخضراء٬ السعودية لمبادرة أساسية ركيزة يعتبر وذلك المقبلة٬ السنوات في األراضي

البحرية الحياة على والحفاظ التلوث ومكافحة الكربون انبعاثات  .وتقليل

ادرة مب اهم ستس ث راء«حي الخض عودية الل»الس خ ن م ود الجه ذه ه ز بتعزي وم الي
ى عل اد االعتم ادة وزي ة٬ المملك ي ف تدامة االس ق تحقي ى إل ة الرامي الخطط جميع توحيد

المناخي التغير ومكافحة الكربون انبعاثات وتخفيض النظيفة  .الطاقة

ادرة مب ل تعم املة٬ الش ة المملك إستراتيجية إطار في أنه الخضراء«ونجد عودية »الس
ة الحالي ا جهوده ز لتعزي ة المملك اء أنح ع جمي ي ف ات والمؤسس ات الكيان ف مختل ع م

جديدة لمبادرات فرص وخلق المناخي٬ التغير ادرة.لمكافحة مب تسعى السعودية«كما
اون»الخضراء التع رص ف وتحديد والخاص٬ العام القطاعين جهود بين الفجوة سد إلى
 .واالبتكار
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ع دف ي ف المسؤولية ن م نصيبها اً تمام ة المملك تدرك للنفط رائًدا عالمياً منتجاً وبصفتها
مكافحة دعم ت رة مبتك حلول توفير إلى المملكة تسعى حيث المناخ٬ أزمة مكافحة عجلة
ضرورة المتجددة ة الطاق مصادر ى عل اد االعتم ه في أصبح ت وق ي وف اخ٬ المن ير تغ

مبادرة ستدعم الخضراء«حتمية٬ ال»السعودية مج ي ف دة رائ لتصبح ة المملك ود جه
يرة٬ األخ نوات الس ي ف ير الكب اخي المن ير التغ ع فم المي٬ الع توى المس ى عل تدامة االس
ود تق ذلك ل ئي٬ البي وازن الت ادة إلع ة األهمي الغ ب راً أم الكربون انبعاثات خفض أضحى

الدائري االقتصاد مفاهيم وتعزيز لتنمية الدولية الجهود  .المملكة

ي ات23وف فعالي الق إلط ة المملك تعد تس الي٬ الح ر أكتوب ن ادرة?م عودية«مب الس
راء عودية»الخض الس ة رحل ي ف ة تاريخي ة لحظ ي وه دور?٬ ن م راءانطالقا الخض

ادرتي مب ة المملك يف وتستض اخ٬ المن ى عل اظ الحف ي ف ادي الري ة ?السعوديةالمملك
و راء٬ ر«الخض األخض ط األوس رق ة»الش مواجه ي ف م٬ دائ المي ع أثير ت داث إلح

اخ المن ات أزم تحدي ار إط ت تح ة٬ والطبيع األرض ة وحماي اخي المن ر التغّي اهرة ظ
ي ف وفاعل قوي بشكل واإلسهام مشتركة٬ بجهود وعالميا إقليميا المشاكل لكل والتصدي
ك وذل اخ٬ بالمن المُرتبطة ات األزم مكافحة ة عجل دفع ي بما العالمية المستهدفات تحقيق
ن ميادي ف مختل ن م الميين ع ادة ق ور بحض ان اإلنس حة وص ة بيئ ى عل اظ الحف دف به
ر التغي ة مكافح ي ف هم تُس رة مبتك ول حل الق وإط ة ملموس راءات إج اذ التخ ع المجتم

عالميًا  .المناخي

 
@HindAlahmed 
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لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عالميةعنوان بالرياض»خضراء«قمة دولي السبت..ومنتدى

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21365العددالكاتب 1تكرار

المدينة لـ المتحدة األمم في:ممثل عالميا دورا تلعب المملكة
البيئة  تحسين

عالمية بالرياض»خضراء«قمة دولي  السبت..ومنتدى

 

 
 

األحمدي  المدينة-عصام

ام أي ة ثالث دة ولم بت الس اض الري يف خة25-23تستض النُس اري٬ الج ر أكتوب
لـ ة راء»االفتتاحي الخض عودية الس ادرة مب دى ط»و»منت األوس رق الش ادرة مب ة قم

ن»األخضر ب د محم األمير الملكي السمو صاحب عنهما أعلن اللتان المبادرتان وهما ٬
الماضي٬ ارس م أواخر وزراء ال س مجل س رئي ب نائ العهد ولي عبدالعزيز بن سلمان
اء رؤس من العديد إلى القمة لحضور دعوات وجهت حيث كبير٬ عالمي بتفاعل وحظيتا
ي ف الشركات لكبرى التنفيذيين الرؤساء إلى إضافة الحكوميين٬ والمسؤولين العالم دول
حاب وأص اديميين واألك ة الدولي ات المنظم اء رؤس ن م ر آخ دد وع دعّوة٬ الم دول ال

المدني المجتمع ومؤسسات البيئي المجال في  .االختصاص
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سمو إعالن ب ديماسي امي س ة للبيئ المتحدة األمم لمكتب اإلقليمي والممثل المدير واشاد

البيئة تحسين في المملكة تلعبه الذي والدور المبادرتين عن العهد  .ولي
 

لـ خاص تصريح ي ف ة(وقال الشركاء)المدين ن م دة المتح م لألم بة بالنس ة المملك إن
ن ة»:المهمي البيئي برامج ال م أه د أح دينا ل ة(إذ المملك ي ف ة البيئي تدامة االس امج برن

عودية الس تحسين)العربية ي ف ة المملك ه تلعب ذي ال دور ال ى إل م مه مؤشر و ه ذي وال
ة ال.البيئ اء»:وق انته ى ننس ال ف ا٬ عالمي ل ب ا إقليمي ط فق س لي دورا عودية الس تلعب

العشرين قمة ى2020انعقاد تعن ادرتين مب إطالق تم خاللها من التي و ترأستها التي
المتدهورة األراضي باستعادة تعنى االخرى و المرجانية  .بالشعب

 
المنطقة( على إيجابي تأثير لهما  )المبادرتان

ن المبادرتي عن سلمان بن محمد األمير السعودي العهد ولي إعالن الى بالنسبة وأضاف
المنطقة على إيجابي جدا بشكل تؤثران سوف واللتين المهمتين  .البيئيتين

 
تأهيل المملكة40٬فبإعادة في المتدهورة األراضي من هكتار من4مليون المائة في

الى باإلضافة اكتمل قد يكون األراضي تدهور اتجاه لعكس العالمي ة1الدافع المائ ي ف
شجرة تريليون لزراعة العالمي الجهد  .من

 
ة إزال ات عملي ادة وزي االشجار ة إزال عن الناتجة االنبعاثات على القضاء أن وأوضح
ل يقل أن ن يمك ة الطبيعي اظر المن وإصالح الغابات نمو إعادة تعزيز خالل من الكربون

ى إل تصل بة بنس ة العالمي ات االنبعاث ل30صافي المقب د العق دى م ى وعل ة٬ المائ ي ف
إلى يصل ما الغابات توفر أن التكلفة50يمكن حيث من الفعال التخفيف من المائة في

 .المتاحة
 

ة بزراع ل تتمث تي وال الخضراء٬ ط األوس الشرق ادرة مب ى ال بة بالنس ا ار50أم ملي
ف للتكي ات امكاني ديها ل س لي التي للدول باألخص بكثير أكبر فالفائدة المنطقة في شجرة

المبادرات هذه تخلقها سوف التي العمل فرص ننسى وال المناخ تغير  .مع
 

المناخ تغير  مشكلة
ضغط»:وأضاف اخ المن ير تغ رض فيف اف٬ الجف شديد أو الجاف القسم في منطقتنا تقع
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ي الغذائ ن األم ن ع ًال فض احلية٬ الس اطق والمن ة البيئي م والنظ ة المائي وارد الم ى عل
ثروة ال ي ف اوت التف بسبب الظروف تتفاقم حيث القاسي الطقس مع التعامل على والقدرة
م وت ة٬ المتوقع ار اآلث ع م مناسب بشكل ل التعام ى عل البشرية درة والق التحتية والبنية

دى الم المتوسطة امج البرن تراتيجية إس و2025-2022تبني ام الع ذا ه ل أوائ ي ف
المناخ تغير مشكلة على خاص بشكل تركز  .»التي

 
تطرد ة:واس المناخي اتهم أولي ة لمناقش دة ع الجتماعات يا آس رب غ دول ع جمي ا دعون

ا حاجته بحسب تجيب تس دول ال من والعديد الربعية إستراتيجيتنا مع برامجهم ومواءمة
دول ال اعد نس و دعم ن أن ي أمم امج كبرن ا ودورن ا ومبادراتن إستراتيجيتنا الى قدرتها و
ى عل البحرين ة مملك مع نعمل نحن فمثال واإلقليمية العالمية للمبادرات االستجابة على
ا انن كما المناخي التغير مشكلة الى كاستجابة المياه لقطاع المناخي التغير مقاومة تعزيز
األول التحديث ارير وتق ة الوطني البالغات ديم تق ى عل المنطقة في الحكومات مع نعمل
دة المتح م األم ة اتفاقي ى إل ديمها تق الدول على المفروض من تقارير وهي السنتين لفترة
س مجل ل مث ة اقليمي به الش ات المنظم ع م ا عملن الى اضافة المناخ تغير بشأن اإلطارية

المناخ تغير مع للتأقلم مبادرات و مشاريع على العربية الخليج لدول  .التعاون
 

المنطقة50زراعة في شجرة  مليار
زراعة األخضر٬ األوسط والشرق الخضراء السعودية مبادرتا ار50وتستهدف ملي
ن م ثر أك بته نس ا بم ة الكربوني ات االنبعاث وتخفيض ة٬ المنطق ي ف ن%10شجرة م

ا إقليمًي شراكتها ز لتعزي ادة الج ة المملك مساعي من ض ان تأتي إْذ ة٬ العالمي هامات اإلس
ا ودعًم األرض ب لكوك ًة حماي ا؛ عليه ب والتغل ة البيئي ديات التح ة مواجه ي ف ا٬ ودولًي
والعالم المنطقة إنسان وصحة بيئة على الحفاظ بهدف المناخي٬ التغيُّر مكافحة  .لجهود
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لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تستضيفعنوان الخضراء3الرياض المبادرات ودعم المناخي التغير لمواجهة قمم

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

تستضيف الخضراء3الرياض المبادرات ودعم المناخي التغير لمواجهة  قمم

الناشطين والشباب بيئة وخبراء عالميين قادة  بمشاركة

 
 

 الرياض-المدينة

دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين خادم من كريمة هللا-برعاية -يحفظه
ي ول دالعزيز عب بن سلمان بن محمد األمير الملكي السمو صاحب من مباشر وبإشراف
الدولي٬ المجتمع ميادين مختلف من وشركاء عالميين قادة وبحضور الدفاع وزير العهد

دة ولم ٍد غ د بع ن م اعتباًرا الرياض العاصمة ام3تستضيف يشارك3أي ة عالمي م قم
ث حي الم الع دول ف مختل ن م ين والمختص ؤولين والمس اء الزعم ن م ير كب دد ع ا فيه
باب الش ة قم ا تليه الخضراء السعودية دى بمنت ات الفعالي ادم الق بت الس صباح ستنطلق

االثنين يوم األخضر األوسط الشرق قمة ثم األحد يوم ات.األخضر الفعالي هذه وتحظى
ادرات المب ى عل الضوء وتسلط البيئية األمور من عددا تناقش كونها كبير دولي باهتمام
عودية الس ادرة مب ل مث د٬ العه ي ول سمو ا عنه ن أعل وأن بق س تي ال دة الرائ السعودية
يتم س ما أبرز على الضوء نلقي يلي وفيما األخضر٬ األوسط الشرق ومبادرة الخضراء

القمم هذه في وبحثه  .تداوله
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الخضراء..أوال السعودية  اكتوبر23منتدى
ال أعم جدول عن خالله من وسيعلن الخضراء السعودية مبادرة بمنتدى البداية ستكون

البيئة لحماية المملكة جهود على الضوء وسيسلّط اذ.المبادرة٬ اتخ ى إل المنتدى وسيقود
التغيرالمناخي مكافحة في تُسهم مبتكرة حلول وإطالق ملموسة  .إجراءات

 
مكافحة ي ف تُسهم رة مبتك ول حل وإطالق ملموسة إجراءات اتخاذ إلى المنتدى وسيقود
ة الرامي الخضراء السعودية مبادرة طريق خارطة عن اإلعالن سيتضمن كما التغيري

المملكة وتشجير االنبعاثات٬ وتقليل المتجددة٬ الطاقة حصة  .لزيادة
 

األخضر العمل من جديدة  حقبة
المناخي ل العم ة منظوم د واح سقف تحت الخضراء السعودية ادرة مب منتدى سيجمع

الطموحة ة الوطني األهداف لتحقيق ر.بأكملها أكب د يع ذي ال اخي٬ المن ر التغيّ ة ومكافح
لجيلنا  .تحدٍّ

 
ام الع هد ش ث زال2021حي ي ال ن لك اخي٬ المن ل العم ال مج ي ف ير كب دم تق ق تحقي

ة المناخي داف األه ق لتحقي ود الجه مواصلة ن م د والب اقا وش طويال ق حيث...الطري
المنتدى على القائمون  :يقول

 
ا مم ا٬ وحياتن ا لكوكبن ًا وجودي دًا تهدي األرض رارة ح درجات ل الي الح اع االرتف كّل يش

أنه بش ة عاجل إجراءات اذ التخ زمن ال ع م باق س في الوا.يضعنا ن:وق م اً انطالق ه ان
ة٬ العالمي ة الطاق دادات وإم المي الع االقتصاد في السعودية العربية للمملكة الرائد الدور

بة المناس ادرات المب ذ وتنفي وضع اه تج مسؤوليتنا ندرك زال.فإننا ت ال ه بأن د نعتق ا كم
وتعزيزها الجهود لتوحيد كبيرة فرص لحماية.أمامنا الفرص هذه من لالستفادة ونسعى

 .كوكبنا
 

األخضر األوسط الشرق ادرة ومب الخضراء السعودية مبادرة أطلقنا فقد الغاية٬ ولهذه
وخارجها المملكة داخل األرض كوكب لحماية طريق خارطة ووضع الجهود  .لتوحيد

 
ه في ع تجتم ام٬ أي ة ثالث دار م ى عل د يمت حدث ي ف ان المناخيت المبادرتان هاتان وتنطلق
الم٬ الع اء أنح ع جمي ن م والناشطين اء والعلم السياسات صناع من مرموقة شخصيات
في الحالية الجهود لمضاعفة ودافعاً الدولي٬ التعاون من جديدة حقبة بداية ذلك وسيشكل
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المناخي العمل  .مجال
 

المنتدى  اهداف

بأكمله-1 المجتمع جهود  حشد
والمجتمع والحكومات االقتصاد قادة من هم والمتحدثون  المشاركون

 
فعالة-2 حلول إلى للتوصل الهادف الحوار  تعزيز

العالم في البيئة خبراء كبار يعرضها العلمية باألدلة معززة  بآراء
 
الخضراء-3 السعودية مبادرة طريق خارطة  إعالن

الطموحة أهدافها ومتابعة لتحقيق المملكة  خطة
 
المناخي-4 التغير بمكافحة المملكة التزام على الضوء  تسليط

المناخية وأهدافها المملكة طموحات نطاق  توسيع
 
األخضر:ثانيا الشباب  أكتوبر24قمة

ي ف د العق واسطة ل المقب د االح وم ي صباح تنطلق س تي ال االخضر باب الش ة قم وتأتي
ا لدوره ا منه استشعارا الرياض تستضيفها التي المميزة العالمية الفعاليات هذه منظومة
ة لمواجه باب الش ات طاق تثمار واس ود الجه د لتوحي دف ته تي ال ة الريادي ؤوليتها ومس
ات والفعالي طة واالنش برامج ال ن م ددا ع ة القم من وتتض ة والمناخي ة البيئي ديات التج

مثل  :المتخصصة
 
المناخي-1 العمل مستقبل حول عمل ورش  إقامة
الناشطين-2 الشباب أبرز تضم لجان  تشكيل
المناخ-3 بسياسات معنية تعاونية أنشطة  تنفيذ

 
األخضر:ثالثا األوسط الشرق مبادرة  اكتوبر25قمة

من ارزين ب ادة ق ن بي تجمع س ا ألنه ا نوعه ن م ى األول تعد التي القمة هذه أهمية وتأتي
ة البيئي ات االلتزام ذ تنفي و نح ود الجه د وتوحي اون التع ز تعزي دف به الم والع ة المنطق

تركة راء٬.المش الخض السعودية ادرة مب ي ف واردة ال ة البيئي ات االلتزام ن م اً وانطالق
المناخي التغير تحديات لمواجهة المجاورة الدول مع ستتعاون انها المملكة أعلنت حيث
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أيضًا حدودها  .خارج
 

القمة  وتتضمن
رق-1 الش ي ف اخي المن ير التغ ة لمكافح ة المنطق ي ف ه نوع ن م الف تح أول كيل تش

 األوسط
ة-2 المعرف ل ونق تثمار االس ز وتعزي ال الم ورأس ة المعرف ن بي ع تجم ة منص ير توف

المشتركة التحديات  لمواجهة
ر-3 تغيي داث إلح ة الالزم ية السياس اإلرادة ز وتعزي اخ المن ية دبلوماس س أس ع وض

 جذري
 

إلى القمة  وتهدف
األوسط50زراعة-1 الشرق ة منطق اء أنح جميع في شجرة ا(مليار بينه ن 10م

السعودية العربية المملكة داخل شجرة  )مليارات
 
ا200استصالح-2 مم التشجير٬ طريق عن المتدهورة األراضي من هكتار مليون

بنسبة العالم في الكربونية االنبعاثات خفض في  %2.5يساهم
 
ي-3 ف از والغ ط النف اج إنت ن ع ة الناجم ة الكربوني ات االنبعاث ض خف ي ف اهمة المس

من ألكثر  %.60المنطقة
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لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بزراعة»ساب«عنوان الخضراء السعودية مبادرة في شجرة10يسهم آالف

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العدد0الكاتب 4تكرار

بزراعة»ساب« الخضراء السعودية مبادرة في 10يسهم
شجرة  آالف

 

ود كريبس أمس.توني االتفاقية توقيع خالل الضبيحي  مها
 

  الرياض-متابعات

البريطاني السعودي البنك ة)ساب(أبرم البيئي خضراء اق آف ة جمعي ع م اهم تف ذكرة م
ة وحماي الخضراء٬ السعودية ادرة مب تهدفات مس ق تحقي في اإلسهام نحو التعاون بشأن

البيئي الوعي وتعزيز وتنمية  .البيئة٬
 

ا مه دكتورة وال ساب٬ ك لبن دب المنت العضو كريبس٬ توني السيد من كل المذكرة ووقع
اء الثالث وم ي ة٬ البيئي راء خض اق آف ة جمعي إدارة س مجل رئيس ب نائ 19الضبيحي٬
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دد2021اكتوبر ع بحضور اض٬ الري ة مدين ي ف ساب لبنك العامة اإلدارة مبنى في
الطرفين من التنفيذيين المسؤولين  .من

 

ى إل دف ته ة فاعل شراكة لبناء الطرفين بين والتنسيق التعاون تعزيز المذكرة وتضمنت
ع ورف الطبيعي اتي النب اء الغط ة وتنمي التصحر ة لمكافح ة المبذول ود الجه ي ف اإلسهام
ة المحافظ رورة وض ة الطبيعي ة النباتي ثروة ال ة أهمي ول ح ي المجتمع ي الوع توى مس

ة المملك ي ف ة والبيئ ان اإلنس ى عل دة بالفائ ود يع ا مم ا ة.عليه رؤي ق لتحقي عياً س ك وذل
الخصوص2030المملكة وجه على الخضراء السعودية مبادرة يتم.ومستهدفات وس

ادق ث لمحافظة التابعة المتنزهات أحد تشجير مبادرة بتنفيذ المذكرة بهذه العمل استئناف
ة زراع ى إل ول للوص عياً س ك٬ البن ي موظف اركة وبمش اض الري ة آالف10بمنطق

 .شجرة
 

ائًال ق ريبس ك ي تون يد الس رح "وص دور: ال ى عل اء للثن ة الفرص ذه ه م اغتن أن أود
ساب ك بن ي ف ونحن ٬ المناخي التغير مثل البيئية القضايا معالجة تجاه للمملكة الريادي

دة الجدي تراتيجيتنا اس من ض ل ة2025نعم البيئي ة الحوكم ادرات مب ر تطوي ى عل
المملكة رؤية مستهدفات تحقيق في يسهم بما والمؤسسية٬  ".2030واالجتماعية

 

الضبيحي مها الدكتورة قالت جهتها ر"من غي والقطاع الخاص القطاع ن بي التعاون إن
ويعكس ة٬ األهمي ة غاي ي ف ر أم الخضراء السعودية مبادرة مستهدفات لتحقيق الربحي
ود جه ي ف ساب ك بن اهمة مس ة مثمن اخي٬ المن ير التغ لظاهرة بالتصدي المملكة اهتمام

النوعية البيئية المبادرات مختلف ودعم المملكة في الخضراء الرقعة  ".زيادة
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لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التطوعيعنوان بمسابقة”غدق التطوع“يشارك الرقمية”غراس“بمبادرة”3روح

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

لرؤية الخضراء2030دعماً السعودية مبادرة تحقيق في المساهمة خالل من  تماشياً
التطوعي“ بمسابقة”غدق التطوع“يشارك بمبادرة”3روح

 الرقمية”غراس“

 

طلعت اآلن-محمد  :مكة
ة مك ي ف ريش ق اء ببطح ة االجتماعي ة التنمي ة للجن ابع الت التطوعي غدق فريق يشارك

ابقة مس في التطوع“المكرمة٬ وان”روح بعن ة رقمي ادرة بمب ك وذل ة٬ الثالث :بنسختها
الرقمية“ غراس بالقسم,”منصة ممثالً الحرام البلد تعظيم مشروع المسابقة ينظم حيث

 .”هاجر“النسائي

ة الرقمي غراس منصة أن لقمان رحمة التطوعي غدق فريق قائدة أوضحت جهتها ومن
ي ف للزراعة المناسب المناخ وبيان النباتات٬ بأنواع والتعريف الزراعة ثقافة بنشر تهتم
اً دعم ة التفاعلي ة الشاش ق طري ن ع ية افتراض ة معرفي ة رحل بر ع ة المكرم ة مك

الخضراء2030لرؤية السعودية مبادرة تحقيق في المساهمة خالل من  .تماشياً

لنشر”لقمان“وبينت ة الزراع ال مج ي ف المكي المحتوى إثراء إلى تهدف المنصة أن
ة البيئ ة لتنمي ة رقمي افتراضية ة معرفي ة رحل خالل من النباتي والغطاء التشجير ثقافة

18



لتسهيل ي الرقم الم الع ي ف اعدة المس ائل الوس إلبراز الحديثة الوسائل واستثمار المكية٬
ة اإللكتروني واق األس ي ف ي المك ي الزراع اج واإلنت ة الزراعي ات للمعلوم ول الوص

الحرام البلد في المشاتل  .ومواقع

برنامج ق طري عن اء الثالث أمس ينها تدش م ت ة الرقمي غراس ادرة مب أن ذكر بال جدير
ي٬”زووم“ والتطوع ي الزراع ال المج ي ف ات والمهتم ن المهتمي ن م دد ع اركة بمش

ة لخدم ادرة المب ة بانطالق ذانا إي ة المتنوع رات الفق ن م دد ع على التدشين حفل واشتمل
الغالي  .الوطن
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لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لحوادثعنوان االستجابة على التدريب دورة ينهي البيئي االلتزام على للرقابة الوطني النفطي"المركز "التلوث

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

التدريب دورة ينهي البيئي االلتزام على للرقابة الوطني المركز
لحوادث االستجابة النفطي"على  "التلوث

 

 واس-تبوك
دورة ال وم٬ الي مالية الش ة بالمنطق البيئي االلتزام على للرقابة الوطني المركز فرع أنهى

ة النفطي كابات لإلنس تجابة االس ي ف األول"التدريبية بحضور"المستوى ا٬70ً متدرب
وخاصة17من حكومية  .جهة

بأحدث والمجهزة للمركز التابعة السفن بأحد العملي التدريب على الثالث اليوم وتضمن
اة ومحاك ة والعملي ة النظري ة المعرف ل نق دف به اإلنسكابات لمكافحة واألدوات المعدات
من خصيصاً أعدت التي النفطي٬ االنسكاب لخواطر البحر عرض في االستجابة عملية

األحمر البحر طول على الوطنية الكوادر تطوير من كجزء المركز  .قبل

واستمرت ضباء٬ بمحافظة أقيمت التي الدورة وادر3وتناولت الك ة جاهزي ى عل ام٬ أي

20



تجابة االس ة وآلي وارث٬ والك وادث الح عن الناتجة ة البيئي باألضرار التوعية ومستوى
ى عل تأثيرها وعدم معالجتها يضمن بما المستخدمة والطرق واألدوات النفطية للحوادث
ر عب ة النفطي ع البق ات تحرك ة ومتابع رصد ة وآلي ة٬ البحري ة والبيئ ة الحيوي المنشآت

الشأن هذا في المستخدمة المحاكاة برامج وشرح االصطناعية  .األقمار

المركز أن وي البل امر ث دس المهن الشمالية بالمنطقة المركز لفرع العام المدير وأوضح
ة الوطني درات الق ة تنمي ى عل ة التدريبي دورات ال ذه ه ل مث الق إط الل خ ن م ل يعم
مال لش ة اإلقليمي اه المي ي ف ة النفطي االنسكابات ة مكافح ات لعملي ريعة الس تجابة واالس
ة متخصص فن س طول بأس ه٬ في ة والحساس ة الحيوي آت المنش ة وحماي ر األحم ر البح
تراتيجية اإلس تجسيد على المركز حرص مؤكداً الطارئة٬ لالستجابة ومراكز وطائرات

والبحرية البرية بثرواتها عليها بالمحافظة والكفيلة للبيئة٬  .الوطنية
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لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تضبطعنوان البيئي لألمن الخاصة التربة)33(القوات وتجريف الرمال بنقل لقيامهم البيئة لنظام مخالفًا

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 18تكرار

تضبط البيئي لألمن الخاصة البيئة)33(القوات لنظام مخالفًا
التربة وتجريف الرمال بنقل  لقيامهم

 

 
 

 واس-الرياض
ئي البي لألمن الخاصة القوات ال)33(ضبطت الرم ل بنق امهم لقي ة البيئ ام لنظ ا مخالفً

جدة ومحافظة الرياض مدينة في ترخيص دون التربة  .وتجريف
 

د الرائ ئي البي ن لألم الخاصة وات للق الرسمي دث المتح ه/وأوضح أن الكي٬ الم د رائ
بَِط عة)41(ُض لتس ا ملكياته ود تع ة٬ الترب ف وتجري ال الرم ل نق ي ف تخدم تس ة آلي

22



ودانية والس ة واليمني رية المص يات الجنس ن م ون مقيم ا عليه ل ويعم واطنين٬ م
المختصة الجهات من بحقهم النظامية اإلجراءات تطبيق وجرى والهندية  .والباكستانية

 
أو ة البيئ ى عل داًء اعت ل تمث حاالت أي عن الغ اإلب ى عل ع الجمي المالكي الرائد وحّث

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 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للهجنعنوان السعودية العربية األولمبية اللجنة كأس في التسجيل بدء

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3778العددالكاتب 1تكرار

للهجن السعودية العربية األولمبية اللجنة كأس في التسجيل  بدء

تبوك ميدان على المقبل نوفمبر شهر مطلع ستنطلق  المنافسات

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

اض-واس ة:الري اللجن أس ك ي ف جيل التس دء ب ن ع ن للهج عودي الس اد االتح ن أعل
المقبل الجمعة يوم حتى الخميس اليوم من ابتداًء للهجن السعودية العربية 29األولمبية

ط10-2021- الراب الل خ ن م اد االتح ع موق بر ع م
 .www.scrf.sa/login:التالي
 

وم ي تنطلق س السعودية ة العربي ة األولمبي ة اللجن أس ك منافسات أن ى إل االتحاد وأشار
ن تمر1االثني وستس ن٬ للهج وك تب دان مي ى عل ل المقب بر دد5نوفم بع ام 118أي

من وتتض وطا٬ً و36ش ايق للحق وطاً و30ش ا٬ اللقاي ة لفئ وطاً ة24ش لفئ وطاً ش
و ُخصَِّص14الجذاع٬ فيما للثنايا٬ وشوطان12شوطاً ول٬ والزم ل الحي ة لفئ شوطاً

الماراثون  .لسباقات
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الموافق الخميس يوم االتحاد ا28وحدد به المسموح ة المهل أيام كآخر الجاري أكتوبر
يليه الذي اليوم سيكون فيما األشواط٬ على الجاري29الجمعة"للتعديل آخر"أكتوبر

للهجن السعودية العربية األولمبية اللجنة كأس في التسجيل فترة  .أيام
 

السعودية ة العربي ة األولمبي ة اللجن كأس ألشواط التفصيلي البرنامج عن االتحاد وأعلن
الي الت رابط ال خالل ستحضرhttp://bit.ly/Olympic_Cup:من ا فيم ٬

ق المواف ل المقب االثنين يوم من ابتداًء للهجن تبوك ميدان في الشرائح تركيب 25لجنة
 ?.م10-2021-
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لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الثاني405عنوان السعودي الصقور نادي مزاد في األغلى طريف صقر تجعل لایر آالف

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3778العددالكاتب 1تكرار

الثاني405 السعودي الصقور نادي مزاد في األغلى طريف صقر تجعل لایر  آالف

بـ بيعه تم الذي طبرجل صقر باسم المسجل السابق الرقم حطم
 آالفلایر206

 

السعودية األنباء  الرياض-)واس(وكالة

ادي ن زاد لم ة الثاني خة النس ي ف ى األغل عشرة الخامسة ة الليل ي ف ع الراب الصقر ات ب
ملهم في بمقره النادي ينّظمه الذي السعودي الرياض(الصقور مدينة 15حتى)شمال

بمبلغ اليوم بِيَع إْذ المقبل٬ باسم405نوفمبر المسجل ابق الس الرقم محطماً لایر آالف
بمبلغ العاشرة الليلة في بِيَع الذي طبرجل  .آالفلایر206صقر

 

ن ب هالل للطاروحين طريف طرح فرخ شاهين الصقر على المنافسة جاءت وتفصيال٬ً
26



البالغ الشاهين على المنافسة بدأت حيث مثيرة٬ البناقي هالل بن وشادي البناقي رويحل
الطول وعرضه15من بمبلغ15.50إنشاً راهي واستمرت100إنشاً لایر٬ ألف

رقم ال ى إل دة المزاي أوصل أن بعد الجديد مالكه به ظفر حتى آالفلایر405المزايدة
للمزاد عشرة الخامسة الليلة حصيلة صقور626لتبلغ أربعة مقابل لایر  .ألف

 

بشير للطواريح عيبة الش طرح فرخ شاهين األول الصقر على بالمزايدة المزاد وانطلق
راري الش واز وف راري الش عل ومش راري الش اهللا وعط راري الش د ومجاه راري الش

غ بمبل َع وبِي راري٬ الش د ي46ومحم الثان الصقر ى عل دور ال اء ج دها بع لایر٬ ألف
م ه طواريح٬ ة أربع ه طرح ي ف ترك اش ذي جيزان٬ال ة هال طرح رخ ف د:شاهين أحم

غ بمبل َع وبِي شاجري٬ ل وعاي حكمي وماجد مهدي حسن وعلي لایر65٬حكمي ألف
د وحم الصيعري د محم للطاروحين فرخ شاهين الثالث الصقر جاء أيضاً الشعيبة ومن

غ بمبل دأت ب ث حي ة قوي ه علي المنافسة وكانت م30الصيعري يحس أن ل قب لایر ألف
مبلغ بدفع المزاد الجديد  .آالفلایر110المشتري

 

رق ف تقبل تس ث حي المزايا٬ من الكثير للطواريح يوفر السعودي الصقور نادي أن يذكر
اطق من ي ف س الخم ادي مالية٬(الن الش ة والغربي مالية٬ والش رقية٬ والش طى٬ الوس

الجنوبية ُطِرَح)والغربية الذي الصقر شبكة(مالك أو ويجري)صيده منطقة٬ كل في
السكن أمين بت السعودي الصقور ادي ن ل يتكف ن حي ي ف طرحه٬ وتوثيق الصقر فحص

الصقور لمُالَّك الصقر)الطواريح(والنقل ى عل زاد الم يجري ث حي زاد٬ الم مقر إلى
المباشر ث والب ة الناقل ة التلفزيوني وات القن ى عل ث يب وسريع مباشر تنافسي مزاد في
والشراء ع البي ة عملي تخضع أن دون اعي٬ االجتم التواصل بمنصات النادي لحسابات

رسوم  .ألية
 

ل الحج ب تركي ى إل افة باإلض ه٬ ل دير تص هادة ش دار إص ري يج قر الص ِع َبْي د وبع
البيع إجراءات إلنهاء الرسمية الوثائق إصدار جانب إلى للصقور٬  .اإللكتروني
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لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تبوك»النخيل«عنوان في األخضر التاج درة

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17660العددالكاتب 1تكرار

تبوك»النخيل« في األخضر التاج  درة

األمن50ينتج تعزيز في تسهم التمور أنواع أجود من طن ألف
 الغذائي

 

 تبوك-واس

دة مفي ة غذائي عناصر ن م ه تحوي ا لم ة٬ العالي ة الغذائي ا بقيمته عام بشكل التمور تتميز
ا كم األخرى٬ ه الفواك أنواع ب ة مقارن ة الحراري السعرات من المحتوى وعالية للجسم٬
ن م وى المحت ة وقليل يوم٬ والكالس يوم والبوتاس د كالحدي ادن للمع ًدا جي دًرا مص د تُع

أحادية سكريات التمور في الموجودة والسكريات والفركتوز«الصوديوم٬ ٬»الجلوكوز
ة٬ الغذائي اف األلي من الجيد محتواها إلى إضافة واالمتصاص٬ الهضم سهلة فهي ولذلك

ات فيتامين ى عل ا احتوائه ى إل افة أ«إض امين وفيت ب امين ات»فيت البروتين ذلك وك ٬
وجه نض ة ومرحل ر٬ التم صنف ب ة.بحس الزراعي اءات اإلحص جلت الغذائيوس ن األم

و ن834358نح م ذائي الغ ن األم ز تعزي ي ف هم تس وك تب ة بمنطق رة مثم ة نخل
ل مراح ي ف ايير المع ى أعل زارع الم الك م ق تطبي ل بفض ك وذل ور٬ التم ول محص

الرطب وجني طلوع مرحلة إلى النخيل فسائل غرس لحظة من  .الزراعة
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إلى سنويا المنطقة إنتاج الحصادويصل نضوج50فترة بتأخر تبوك وتتميز طن٬ ألف
ترة ف دأ فتب ة٬ بالمنطق رارة الح ات درج اض النخف ة المملك اطق من ة ببقي ة مقارن ر التم
ا لم ام ع ل ك ن م ر أكتوب شهر ة نهاي تى وح بتمبر وس أغسطس شهري بين ما الحصاد

ى عل د هرها40يزي أش ور٬ التم ن م ا فر:نوع واألص ر األحم كري والس الص الخ
بيبي والش ور ن ة ودقل والصقعي الشرق ا وروثان ي والمنيف وة والحل والمجدول والبرني

ة والمحترق باكة والس اء البيض وة اه.والحل والمي ة البيئ وزارة رع ف ذل فاعلةويب ود جه
ا٬ به المضرة ات اآلف ة ومكافح النباتية الثروة على المحافظة ضمن بالمنطقة والزراعة
ألشجار د تهدي ن م كله تش ا لم راء٬ الحم ل النخي ة سوس ة آف ة مكافح ي ف ة فاعل ودا جه

امج برن الل خ ن م ة٬ بالمنطق ور التم ن م ا وإنتاجه ل ل«النخي النخي ة سوس ة مكافح
الماضي»الحمراء العام خالل الفرع وقام ة٬2020 سوس ة آف لمكافحة حثيثة بجهود ٬

الج وع جار األش ص وفح زارع٬ للم ة الميداني ارات الزي الل خ ن م راء٬ الحم ل النخي
ذه ه رار بأض م لتثقيفه زارعين للم ة عملي دريبات ت ة إقام ب جان ى إل ا٬ منه اب المص
ة بالمنطق فحصها م ت تي ال جار األش عدد الي إجم غ وبل ا٬ معه التعامل ة وكيفي الحشرة

إصابة1040864 ورصد ورش16068نخلة٬ راء٬ الحم ل النخي ة بسوس ة نخل
لـ ائي ة103743وق ومعالج ة٬ ة15651نخل إزال ى إل افة باإلض ة٬ 417نخل

 .نخلة
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لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر من"البيئة"عنوان أكثر خالل212ترقيم اإلبل من رأس شهرًا12ألف

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 18تكرار

من"البيئة" أكثر خالل212ترقيم اإلبل من رأس 12ألف
 شهراً

 
 

 واس-الرياض
ن م ثر أك تقبالها اس ن ع ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فت ا11,563ًكش طلب

ترقيم ل ا٬ هر212,188إلكترونًي األش الل خ ك وذل ل٬ اإلب ن م رأس ف 12أل
 .الماضية

 
م ترقي منصة بر ع المشروع الق انط ذ من ة المرقم ل اإلب دد ع أن وزارة ال وأوضحت
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غ بل ل٬ تهدف1,581,956اإلب يس المشروع ذا ه أن ى إل يرة مش ل٬ اإلب ن م ًا رأس
ه ب ة إلكتروني شريحة زراعة خالل من بالمملكة اإلبل من رأس لكل خاص سجل إنشاء

المالك وبيانات بياناته جميع  .تضم
 

ا وأنواعه ل اإلب داد أع عن ة ودقيق مفصلة ات معلوم ير توف ك٬ ذل من الهدف أن وبينت
خالل من ل اإلب صحة تحسين في والمساهمة بالمملكة٬ الجغرافي وتوزيعها وأجناسها
ى عل السيطرة بر ع ة العام الصحة ى عل والمحافظة راض٬ األم تفشي ى عل السيطرة
ل اإلب اء إعط ع م ة اإلنتاجي اءة والكف الوراثي التحسين إلى إضافة المشتركة٬ األمراض

بواسطتها إليها التعرف يمكن ثابتة مميزة  .صفة
 

المنصة"البيئة"وذكرت ط رب م ت األخرى؛ الجهات مع التكامل إلى سعيها وضمن أنه
م ت ا كم ائبة٬ الس ل اإلب عن الغ اإلب أجل ن م ك وذل ة الداخلي وزارة في الطرق أمن مع

والدولية المحلية المسابقات في المشاركة دعم بهدف اإلبل نادي مع المنصة  .ربط
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لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العامعنوان التعليم لطلبة البيئي الوعي لرفع خبرة بيت

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد7692العددالكاتب 1تكرار

العام التعليم لطلبة البيئي الوعي لرفع خبرة  بيت

 

 

العنزي:الرياض  سليمان

م٬ والتعلي دريب الت ألنشطة خبرة بيت مع التعاقد الزراعة و والمياه البيئة وزارة تعتزم
المناطق في العام التعليم لطلبة البيئي الوعي رفع خدمات تقديم يستهدف مشروع  .لتنفيذ

 
مناسبة  حلول

كيل وتش ا٬ به لة المتص ائق الحق ف وكش ة٬ البيئي ة المعرف ير تيس ى إل المشروع دف يه
م له ون ليك البيئية٬ المشكالت فهم على تساعدهم المجتمع٬ من مختلفة فئات لدى معرفة

ئي البي ط المحي ى عل المحافظة ي ف اإلسهام من الحماس.نصيب د تولي ى إل دف يه ا كم
ة٬ البيئ لصيانة ة الهادف م به ة البيئي م القي غرس خالل من بة المناس ول الحل إيجاد تجاه

منها والوقاية البيئية المشكالت من الحد في المشاركة على  .والحث
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البيئي  الوعي

رف ئي«يع البي ي إدراك»الوع الل خ من ا معرفته أو ة البيئ ات بمعطي اإلدراك ه بأن
ة والقومي ة المحلي م بيئته ي ف دور ي ا وبم ه٬ في يعيشون ذي ال اعي االجتم ع الواق األفراد
ن م راد األف به ويكتس ا٬ عالجه ائل ووس ا وآثاره بيئية٬ ومشكالت ظواهر من والعالمية

م والقي ات واالتجاه اهيم المف ديهم ل ون تتك ث حي األبعاد٬ لهذه الواعي ويعرف.إدراكهم
ن م ة٬ البيئي والمشكالت ات بالعالق ومعرفته إحساسه على القائم الفرد إدراك بأنه أيضا

ا عالجه ائل ووس ا وآثاره بابها أس ث ي.حي ف دوره رد الف إدراك ه بأن ه تعريف م يت ا كم
ومشكالتها٬ ة بالبيئ الوعي اكتشاف ى عل والجماعات األفراد مساعدة أو البيئة مواجهة
ا وآثاره بابها أس ث حي ن م البيئية٬ والمشكالت بالعالقات المعرفة على قائم إدراك وهو

 .ووسائلها
 

المستهدفة  المناطق
المنورة  المدينة
المكرمة  مكة

 الرياض
 عسير
 الباحة
 نجران
 جازان

الشمالية  الحدود
 حائل
 تبوك

 الشرقية
 الجوف
 القصيم

33



 

34



 

لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمملكةعنوان والتجارية االقتصادية الطحالب تقنيات تطوير مشروع إطالق

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

والتجارية االقتصادية الطحالب تقنيات تطوير مشروع إطالق
 بالمملكة

 

 

 الرياض-مكة

رأطلقت لتطوي الوطني امج بالبرن ة ممثل والزراعة٬ والمياه البيئة ثروةوزارة ال اع قط
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
الطحالب صناعة تصبح أن إلى يهدف المشروع أن يرة(الشيخي٬ والكب دا)الدقيقة راف

المملكة في والبشرية والغذائية الصناعية التنمية روافد من  .رئيسا
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الطحالب؛ الستزراع المملكة في نوعه من األول التجاري النموذج إنشاء أن إلى وأشار

ادم الق ام الع ي ف يكون هللا-2022س إذن ي-ب ف ب الطحال مركز اء إنش ى إل افة إض ٬
 .المملكة

 
ة الحيواني الف األع دخالت م اج إنت ي ف ل تتمث روع المش تهدفات مس أن يخي الش ن وبي
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
 

نظرا ب للطحال ثي البح ب الجان ي ف دول ال ن م ير الكث ن بي عالميا سباقا هناك بأن ونوه
ة المملك عى وتس ال٬ المج ذا ه ي ف دول ال ن م دد ع روز ب ع م ادية٬ االقتص ا ألهميته
تسهم اقتصادية تجارية بقوالب وتحويلها البحوث لترجمة السابقة التجارب من لالستفادة
ة المملك ا به تحظى تي ال بية النس الميز أن مؤكدا وتطويرها٬ مختلفة قطاعات تنمية في

المجال هذا في مهمة وقفزات خطوات لعمل العالم بلدان من غيرها عن  .تميزها
 

دءا ب ال؛ المج ذا ه ي ف الوزارة بها قامت لجهود امتدادا 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 االستراتيجية
امج٬ للبرن تراتيجية االس 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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والتجارية االقتصادية الطحالب تقنيات تطوير  مشروع

 
 :الهدف

المملكة في الطحالب صناعة تقنية  .توطين
المملكة في الطحالب مركز  .إنشاء

في المملكة في الطحالب الستزراع التجاري النموذج  .2022إنشاء
والغذائية الصناعية للتنمية رئيسا رافدا الطحالب صناعة تصبح  .أن

 
المشروع  :مستهدفات

والسمكية الحيوانية األعالف مدخالت  .إنتاج
البيئة مع تتوافق التي الصناعية اللدائن مدخالت  .إنتاج

الحيوية التقنية الصناعات مدخالت  .إنتاج
التطبيقية الطحالب أبحاث في متخصصة وحدة  .إنشاء
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لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر غدًاعنوان المكرمة مكة بمنطقة الزراعية اإلرشادية القافلة انطالق

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

غًدا المكرمة مكة بمنطقة الزراعية اإلرشادية القافلة  انطالق

 

 
 

 واس-جدة
ة القافل ات فعالي ًدا٬ غ ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي البيئة وزارة فرع يُطلق
ك وذل ة٬ والخاص ة الحكومي ات الجه ن م عدد بمشاركة ة بالمنطق ة الزراعي ادية اإلرش

المملكة مناطق من عدٍد في إطالقها مع  .تزامًنا
 

هللا جار بن سعيد المهندس بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير وعّد
التي النجاح لمسيرة استكماًال أيام ثالثة تستمر التي الزراعية اإلرشادية القافلة الغامدي٬

السابقة مراحلها في  .حقّقتها
 

العمل وورش والعروض دوات والن النشاطات من العديد تشمل القافلة فعاليات أن يذكر
ن المزارعي ن م دد ع اركة مش ى إل إضافًة ة٬ مك ة بمنطق ز ومرك محافظة من أكثر في
م منتجاته رض لع ة خاص ان أرك ع بوض الين والنح ة المنتج ر واألس ية الماش ي ومرب

 .وتسويقها
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لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر غدًاعنوان بالطائف الزراعية اإلرشادية القافلة انطالق

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

غًدا بالطائف الزراعية اإلرشادية القافلة  انطالق

 
 
 

 واس-الطائف
اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ا ينظمه تي ال ة الزراعي ادية اإلرش ة القافل د غ وم ي ق تنطل
دد ع اركة وبمش الزراعي اد اإلرش م قس مع وبالتنسيق المكرمة٬ مكة بمنطقة والزراعة

السياحي الردف بمنتزة وذلك والخاصة٬ الحكومية الجهات  .من
 

ارات والمه ة المعرف مستوى لرفع أيام ثالثة مدى على فعالياتها تنفذ التي القافلة وتهدف
الممارسات أفضل ق وتطبي السلوكية االتجاهات تغيير خالل من للمزارعين٬ الزراعية
ن للمزارعي اد اإلرش ديم تق ى إل باإلضافة ة٬ الزراعي المحاصيل اج إنت لزيادة الزراعية
ن م الزراعي٬ اع القط ي ف ة الحديث ات التقني ى عل م وإطالعه ال٬ المج ذا به ن والمهتمي
ممارسات ديل وتع ومحافظة٬ ة مدين لكل النسبية الميزة حسب اإلرشادية البرامج خالل
ابهم وإكس ة٬ الزراعي ات اآلف ة ومكافح ة الوقاي ي ف ل األمث لوب األس و نح زارعين الم
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اآلفات هذه لمكافحة والصحيحة الالزمة  .المهارات
 

الضوء ه في لط يس ذي ال الزراعي مرشدك وت برب مره ألول تشارك الوزارة أن يذكر
الجودة عالية وبتقنية المزارعين استفسارات جميع  .على
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لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اإلنسان”برنامج*عنوان وحقوق المكرمة”البيئة مكة بمنطقة البيئة بوزارة *التدريبي

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 8تكرار

اإلنسان”برنامج* وحقوق البيئة”البيئة بوزارة التدريبي
المكرمة مكة  *بمنطقة

 
 

العتيبي  جدة-وائل

دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م م أختت
دريبي الت امج البرن وم الي الغامدي هللا جار بن اإلنسان”سعيد وق وحق ة ذي”البيئ وال

ي ف ام والمق ٬ الزراعي دريب الت ز بمرك ة ممثل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ه نظمت
جدة بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب  .قاعة
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ة المدرب حت وض”وأوض ع ة أن”بثين ة البيئ وزارة ب ان اإلنس وق حق إدارة دير م

اإلنسان“برنامج وحقوق م”البيئة وأه اإلنسان وق حق أة ونش أصل وم مفه على اشتمل
االنسان حقوق بآليات الدولية والمواضيع الحقوقي“االتفاقيات ى”المخطط إل بإإلضافة ٬

ة والعالق ٬ المملكة في البيئة ونظام ٬ عموما البيئة ومفهوم ٬ المملكة في اإلنسان حقوق
ل العم ى عل درب المت ن تمك وهي ٬ ة للبيئ الحقوقية والمواد اإلنسان٬ وحقوق البيئة بين
ة العالق د وتحدي ة بالمملك ة البيئ ام نظ حسب ة البيئي واد والم ة الحقوقي واد الم ربط على

 .بينهم
 

ا بينهم ة العالق از وتمت البيئة٬ في ومؤثًرا مهًما ارتباًطا ترتبط اإلنسان حقوق أن وأكدت
ة بيئ ي ف العيش في اإلنسان بحق ُمتزايداً اعتراًفا العالم يشهد وحالًيا تبادلية٬ عالقة بأنّها
صيانة وجوب من ذلك يقتضيه وما ذاتها في كقيمة المتوازنة البيئة وجود وفي صحية
ا٬ بموارده ائر الج دهور الت أو ا عنه التلوث دفع ومن الطبيعية والموارد النظم وتحسين
ا هوائه ي ف وذلك المعمورة بساط على المتواجدة الحية للكائنات حقا وحمايتها البيئة فإن
كائنات من تحتويه وما للبيئة تصبح وهناك المياه٬ تلك وقاع مياهها وفي أرضها وتحت

بصدد فنكون ذاتها في قيمة البيئة(وموارد  ).حق

 
ة البيئ برت اعت تي ال ة والوطني ة الدولي والنصوص الوثائق كافة مع الرأي هذا ويتوافق
تراث ال ذا ه ة حماي واجب راد واألف ة الدول اتق ع ى عل ويلقي مشترًكا٬ تراًثا ومواردها

والدولي الوطني المستوى على  .وتنميته
 

افت وض“وأض ة”ع الخط من ض وزارة ال وبي لمنس ة المخصص دورات ال د أح ا أنه
ة البيئ وزارة ب ة التدريبي ز المراك ي ف دريب الت ة لخط تنظم ة مدرب كأول لها التطويرية

والزراعة  .والمياه
 

م إبراهي دس المهن ة الزراعي دريب الت ز مراك ى عل ام الع رف المش ح أوض ه جهت ن م
القطاعات ع وجمي وزارة٬ ال ومنسوبات منسوبي تهدف تس التدريبية الورش أن التركي

لعملهم مهنية مهارات وإضافة والموظفات٬ الموظفين تطوير بهدف لها٬  .التابعة

42



 
 

43



 

لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أهميةعنوان عن عمل ورشة تنظّم عسير العضوية"الكومبوست"بيئة الزراعة في

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 10تكرار

أهمية عن عمل ورشة تنّظم عسير في"الكومبوست"بيئة
العضوية  الزراعة

 

 واس-أبها
اج اإلنت إدارة ع م اون بالتع ير٬ عس ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ذ نّف

وان بعن ة تدريبي ل عم ورشة وم٬ الي ي"العضوي ف ه وأهميت الكمبوست اج إنت ات تقني
العضوية الزراعات وحماية ك,"التسميد مال ني بب ياحية الس اب أعن ة مزرع في وذلك

 .بأبها

ي ف المحاصيل وإنتاج التربة خصوبة تنمية في العضوية المادة أهمية الورشة وتناولت
الكمبوست تخلص مس ة وأهمي الكمبوست٬ اج إنت مراحل جانب إلى العضوية٬ الزراعة
ة الكيميائي واد والم زة األجه م أه ى إل إضافة ٬ العضوية ات الزراع ة وحماي ميد تس في
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للكمبوست المخبرية التحاليل في  .المستهدفة

بالزراعة ف للتعري عسير بمنطقة البيئة وزارة فرع جهود اطار في الورشة هذه وتأتي
العضوي التحول على وحثهم العضويين للمزارعين الفني الدعم وتقديم  .العضوية

ة الترب خواص تحسين ى عل ل يعم العضوي بالسماد يسمى ما أو الكومبوست أن يذكر
ر يوف ا كم التعرية٬ عوامل من ٬ويحميها بالمياه احتفاظها جودة ويحسن الرملية٬ خاصة
ن م اٍل خ ه إن ث حي ا٬ آمًن دُّ ويُع دة٬ المفي وية والعض ة الفعال واد الم ن م يرة كب ات كمي
أو ه الفواك واء س جار واألش ة الزراع واع أن ل لك الح وص ات٬ والفطري ا البكتيري

وغيرها  .الخضراوات
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لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر خضراءعنوان لنجعلها حملة ضمن الوطني سيسد متنزه لتشجير تطوعية مبادرات

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

لنجعلها حملة ضمن الوطني سيسد متنزه لتشجير تطوعية مبادرات
 خضراء

 
 

المكرمة عبدالوهاب..مكة  ماهر
 

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

التشجير أعمال في المساهمة على المحلي المجتمع وتحفيز  .المجتمعية
 

التطوعي ل بالعم ن والمهتمي ع المجتم شرائح كافة المكرمة مكة بمنطقة المركز ويدعو
ات الجمعي تطرحها والتي خضراء لنجعلها حملة ضمن التطوعية الفرص في للمشاركة
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اه والمي ة البيئ وزارة روع ف ع م اون بالتع التطوعي ل للعم الوطنية المنصة عبر البيئية
وتشمل ة التطوعي المجاالت ن م د العدي توفر حيث المكرمة٬ مكة منطقة في والزراعة
الت وحم ة الوطني ات المتنزه ي ف تالت الش اج وإنت ذور الب ثر ون جير التش روعات مش

البيئي والتصوير النباتي الغطاء  .نظافة
 

ات الجه ع جمي ع م جير التش اريع مش ي ف تمرة المس اركة المش ة أهمي ى عل دا مؤك
وارد وم بيئة إلى والوصول التلوث٬ من والحد البيئة حماية بهدف واألفراد والمؤسسات

الحياة جودة تحسين في واإلسهام المائي٬ األمن تُحقق  .مستدامة
 

باب الش ات طاق تثمار واس ة أخالقي ة كقيم وع التط اهيم مف م دع ي ف ه الحمل اهم تس ا كم
بالخير الوطن وعلى عليهم يعود بما  .اإليجابية

 

ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ار أش جهته من
مستهدفات تحقيق في اإلسهام إلى تهدف الحملة أن إلى الغامدي٬ هللا جار سعيد المهندس
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
 

المجتمعي الوعي نسبة ورفع الوعي إلى تحتاج بالبيئة االهتمام عمليات أن على ومؤكدا
ائًال ق ذلك؛ ة“إن:ب التطوعي برامج ال ي ه ذلك ب ي المجتمع ي الوع ع لرف رق الط م أه

ة الحمل وستتواصل ا٬ بأهميته م وعيه ادة لزي المجتمع أفراد بمشاركة التشجير وحمالت
ان دا مؤك ٬ ة المنطق بمحافظات الجهات من عدد مع واالتفاق بالتنسيق التشجير وأعمال
ر تعتب ث حي ا لبالدن ة التنموي ة الرؤي تلهم تس تي ال داف األه من لحزمة امتداداً يأتي ذلك

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

 

ة جغرافي ة طبيع ه ول احة المس ع شاس ا طبيعّيً ا متنزًه ني الوط ائف الط نزه مت بر ويُعت
ا مرغوًب متنزًها ه جعل ا مم ات؛ الجه جميع من والجبال األشجار به تحيط حيث مميزة؛
ة٬ الجميل ا بطبيعته يزة المم السعودية ي ف ياحية الس المناطق أهم ومن المحافظة٬ لزوار

متنزه فيحتضن طبيعية٬ ينابيع من يتضمنه بما يمتاز عدد”سيسد“كما اء بالْتق الوطني
المعروف العرج وادي جانب إلى سيسد٬ ووادي العرج وادي مثل المنطقة أودية  .من

 

ري األث د بالس ه ارتباط بب بس اسمه ى عل المتنزه د“وحصل ام”سيس ق ذي ال هير٬ الش
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عام سفيان أبي بن معاوية الصحابي  .م677بإنشائه
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الخبر تفاصيل

الخبر والزراعة“عنوان القالعية”البيئة الحمى ضد الماشية لتطعيم حملة تطلق الشمالية بالحدود

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

والزراعة“ الماشية”البيئة لتطعيم حملة تطلق الشمالية بالحدود
القالعية الحمى  ضد

 

 التحرير-متابعات

م لتطعي ة حمل وم الي مالية الش الحدود بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع أطلق
بـ ة القالعي ى الحم ضد ة”الماشية الثاني ة ا”الجرع ينفذه تي ال الحمالت ضمن ك وذل ٬

ومكافحته القالعية الحمى مرض على للسيطرة الوزارة خطة مع تماشياً  .الفرع
 

ي الت ة الحمل ذه ه أن الشويمان٬ شويمان بن إبراهيم المهندس الفرع عام مدير وأوضح
المواشي ة مناع ز وتعزي وي الحي ن األم ة منظوم ز تعزي ى إل دف وته شهرين٬ تمر تس
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واستئصال ة البيطري األدوية استخدام من والحد انتشارها٬ ومنع األمراض من ووقايتها
لدعم تدامتها واس ة الحيواني ثروة ال ة تنمي ى عل اعد يس ا م د؛ البعي المدى على األمراض

الغذائي األمن  .منظومة
 

أن ى إل ي٬ مك ادر ن دكتور ال مالية الش دود الح ة بمنطق ة الحيواني ثروة ال دير م ار وأش
ألن د؛ جي ير غ أمر ة المتزن الف األع ديم بتق ام االهتم دون التحصينات ى عل اد االعتم
ام القي ضرورة مع للحيوانات٬ المناعية الكفاءة رفع في تسهم والمتنوعة السليمة التغذية
أي ال إدخ دم ع ع م ات٬ بالطفيلي دوى للع ا تجنًب ائر للحظ ير والتطه ف التنظي ات بعملي

لمدة عزلها دون القديم القطيع على جديدة أي28حيوانات إعطاء دم ع ومراعاة يوًما٬
للمتخصصين الرجوع دون بيطرية  .أدوية

 

التحصينات برامج ل ة الدوري ة المتابع ى إل ة الحيواني الثروة ب ن والمهتمي ربين الم ا ودع
ائر الخس وتقليل والوبائية المعدية األمراض من الماشية لحماية الوزارة؛ قبل من المعدة

الثروة هذه وإكثار بتنمية وإسهامها  .االقتصادية
 

50



 

 
 

51



 

لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جازانعنوان في البيئي اإللتزام على للرقابة الوطني المركز فرع عام مدير يستقبل عطيف آل

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

على للرقابة الوطني المركز فرع عام مدير يستقبل عطيف آل
جازان في البيئي  اإللتزام

 
 

مجرشي–جازان  عائشة
نأستقبل ب محمد المهندس جازان بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير

ق المواف اء األربع وم الي صباح ه مكتب ي ف ف عطي آل ام1443/3/14علي ع دير م
ر بك أبو أحمد المهندس جازان بمنطقة البيئي االلتزام على للرقابة الوطني المركز فرع

ز المرك ي ف ن البيئيي راقبين الم ن م ة مجموع و عمله وفريق آلالمدخلي٬ رحب ث حي
واألحاديث النقاشات ادل تب تم بعدها معه٬ المرافق والوفد المدخلي العام بالمدير عطيف
ا فيم ز والمرك رع الف بين الجهود توحيد وكذلك عام بشكل المنطقة في البيئة يخص فيما
ن ع ي مرئ رض ع ي ف دخلي الم ح أوض ا كم ة البحري ه والرقاب ئي البي ب الجان ص يخ

المركز من المقدمه والجهود البيئي اإللتزام على للرقابة الوطني المركز  .أعمال
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الخبر تفاصيل

الخبر لبيهعنوان التاسعة

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد7692العددالكاتب 1تكرار

لبيه  التاسعة

 

 

 

التهاني المجاردة٬ بمحافظة المياه وزارة فرع منسوبي أحد الشهري٬ بيه صديق يتلقى
التاسعة المرتبة إلى ترقيته بمناسبة واألصدقاء الزمالء من  .والتبريكات
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لتاريخ الصحفي 15/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اورقنجي“ترقيةعنوان السابعة”رأفت المرتبة إلى

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد21365العددالكاتب 1تكرار

اورقنجي“ترقية السابعة”رأفت المرتبة  إلى

 
 

وزارة بفرع البشرية الموارد منسوبي من اورقنجي عبدالعزيز بن رأفت الزميل يتلقى
قرار صدور بمناسبة والتبريكات؛ التهاني المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة

السابعة للمرتبة  .ترقيته
 

الزميل” عبدالعزيز“نهنِّئ العملية”ابو حياته في والنجاح التوفيق له ونتمنَّى ٬. 

54
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الخبر تفاصيل

الخبر منذ"سبق"عنوان المعاناة سكان..أشهر4نشرت مطالبات تتجاهل جدة الطريق"الواحة"أمانة بمعالجة

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد3778العددالكاتب 1تكرار

منذ"سبق" المعاناة تتجاهل..أشهر4نشرت جدة أمانة
سكان الطريق"الواحة"مطالبات  بمعالجة

للمركبات وإتالف العامة للصحة وتهديد بصري  تشوه

 

طيران  الرياض-محمد

للوضع ة األمان ل تجاه الحرمين٬ طريق شرق بجدة الواحة حي سكان من عدد استنكر
للحي ؤدي الم ق الطري لكتف األسفلتية الطبقة تكسر في والمتمثل سنوات عدة منذ القائم

ذي حيال الص رف للص تنقع لمس ول صتح يترب ات والنفاي اب واألخش خور والص
النتشار وبؤرة بصري وتشوه مستمرة معاناة وسطه تعلق ما عادة التي الماّرة بسيارات

الكريهة والروائح والبعوض الحشرات انتشار بسبب واألوبئة٬  .األمراض
 

بعنوان"سبق"وكانت أشهر أربعة قبل لها تقرير في المعاناة طرحت حي.."جدة"قد
الشوارع"الواحة وتكسر الصحي الصرف طفح بين شكاوى""ما الصحيفة فيه نقلت ٬

الحفر؛ وكثرة الشوارع تكسر من ّولالسكان ح ذي ال الصحي الصرف طفح عن فضًال
وقائديها المركبات سالمة يهدد مما منها؛ العبور يصعب بحيرات إلى المواقع  .بعض
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يرة كب صخور وضع ى إل اتهم٬ مركب ت َعلِق أن بعد المركبات قائدي بعَض األمُر ودفع
اب الصرف؛وأخش اه بمي ة الممتلئ ر الحف ك تل موسط فاق ا مم ا؛ إلخراجه ة محاول ي ف

خور الص ك لتل اهدتهم مش دم ع ل ظ ي ف رين آخ ى عل ا خطورته ن م وزاد ع الوض
بها المركبات أسفل ارتطام بعد إال  .واألخشاب

 

لمعالجة المعنية الجهات تحرك بسرعة حينها في الشوارع تلك وعابرو السكان وطالََب
وًءا س ازداد ل ب يتغير لم الوضع أن إال قولهم٬ وفق أعوام؛ عدة عليه مضى الذي األمر

ورصدت الوقت٬ مرور صوت"سبق"مع يصل أن ل أم ى عل وم الي صباح الوضع
س األنف ة لحماي اة المعان ان مك ق الطري ة ومعالج رار الق انعي لص ددًا مج كان الس

العامة والصحة  .والمركبات
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الخبر تفاصيل

الخبر الرياضعنوان مزاحمية تخنق الصرف مياه

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد7692العددالكاتب 1تكرار

الرياض مزاحمية تخنق الصرف  مياه

 

 

الخزيم:الرياض  سعود

الرياض ة لمنطق ة التابع ة المزاحمي ة بمحافظ الصقورية حي وسكان عامين من ألكثر
والرئيس العام الشارع يعد الذي عبدالعزيز الملك طريق على الصرف طفح من يعانون

لـ األوسط القطاع الوطنية المياه شركة أوضحت فيما وطن«للمحافظة٬ المتسبب»ل أن
بإصدار ه بحق ة النظامي اإلجراءات اذ باتخ الشركة ت قام ار عق الصرف مياه طفح في
عن اه المي ة خدم قطع م ت ح٬ الطف ف لوق ه تجاوب دم لع ونظرا نى٬ المب لصاحب مخالفة

الخصوص بهذا المزاحمية لمحافظ الشركة مخاطبة إلى إضافة  .العقار٬
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تجاوب  ال
الحي كان س من دد ع ال مال:وق ش الصقورية ي ح في حي الص الصرف ن م اني نع

ع م وتواصلنا امين ع ن م ثر أك منذ شماال حضار مقبرة باتجاه عبدالعزيز الملك طريق
يحل م ل اء الم داد ع ال وإقف ريم التغ أن ى إل اروا وأش التجاوب٬ يتم ولم المعنية الجهات

مستمرة التزال التي د.المشكلة ق تي ال ه وروائح الصرف ح طف تمرار اس ن م وحذروا
األمراض النتشار  .تؤدي

 
سابق  تقرير

ت وطن«وكان وان»ال بعن ابقا س را تقري رت كان«نش س ؤرق ت رف الص ربات تس
اريخ»المزاحمية المنصرم3بت ام الع ن م دة القع ي1442ذو أهال شكوى وتضمن

ي ف حي الص رف الص اه مي ح طف ن م اض٬ الري ة لمنطق ة التابع ة٬ المزاحمي ة محافظ
ق وتطبي م٬ عنه الضرر ة بإزال البين مط اء األحي ن م عدد ي ف منازلهم وأمام شوارعهم

المخالفين على بحزم واللوائح  .األنظمة
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/JeqTY4cMIR0 
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الخبر تفاصيل

الخبر اعالنعنوان

الخبر الخبرالخميس-21/10/2021-15/03/1443تاريخ اإلعالناتتصنيف

الرصد19477العددالكاتب 1تكرار
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