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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

برعاية أمير الرياض.. انطالق المؤتمر والمعرض الدولي للتمور غدًاعنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

في نسخته الثالثة
برعاية أمير الرياض.. انطالق المؤتمر والمعرض الدولي للتمور

غدًا

الرياض - سعيد المبارك
برعاية صاحِب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور معالي
وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبدالرحمن
الفضلي تنطلُق غدًا األربعاء برامج وفعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي للتمور

الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور في الرياض .
 

ويهدف المؤتمر إلى التوعية حول المنتجات الغذائية الجديدة والمبتكرة القائمة على التمور، وتعزيز
المعرفة والمعلومات العلمية حول الفوائد الغذائية والصحية للتمور كفاكهة غير اعتيادية، وتسليط
الضوء على القضايا المستجدة واقتراح اساليب وطرق متميزة للتغلب على تحديات النخيل والتمور،

وحافز لتعزيز الشراكات والتواصل، وعرض قصص النجاح.
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https://www.alriyadh.com/1986034


كما يهدف المعرض إلى التكامل اإلقليمي والدولي للوصول إلى فرص التنمية، دعم التجارة وتبادل
المعارف، إنشاء منصة عالمية لتطوير نطاق فعاليات قطاع النخيل والتمور، ودعم االبتكار
والصناعات التحويلية، وتنويع االقتصاد وتعظيم القدرات االستثمارية، ودعم المشاريع الصغيرة

والمتوسطة.
 

 ويتضمُن المؤتمر والمعرض-الذي يستمر 4 أيام- برامَج مختلفة، منها اإلعالن الرسمي للفائز بجائزة
المركز الوطني للنخيل والتمور الدولية ، ولقاء مصنعي التمور مع مصانع األغذية والجهات ذات
العالقة والمعنية بقطاع النخيل والتمور ،وإقامة ندوات علمية بهدف التوعية حول الصناعات
التحويلية للتمور، وعرض لقصص النجاح؛ لتبادل المعرفة والتجارب العلمية، باإلضافة إلى فعاليات

مصاحبة ثرية ومتنوعة تخدم جميع فئات المجتمع.

وتركز هذه النسخة من المؤتمر على إدراج التمور في الصناعات الغذائية المختلفة كمنتج فائق
التغذية، بمشاركة عدد من المنظمات الدولية وسفراء الدول والعلماء والباحثين من األوساط
اع القرار ومصانع األغذية، ومستثمري قطاع التمور والقطاع الخاص، رّواد الصناعة، األكاديمية، وصنَّ

المزارعين، خبراء التغذية، الجمعيات التعاونية وغيرهم.
 

هذا وتحتل المملكة العربية السعودية الترتيب األول عالمًيا في صادرات التمور، حققت قيمة
الصادرات 1.215 مليار ريال، ووصولها إلى أكثر من 113 دولة حول العالم، كما يبلغ إجمالي إنتاج
التمور في المملكة العربية السعودية 1.55 مليون طن في السنة الواحدة، ويمثل 16.3% من
إجمالي إنتاج التمور بالعالم، كما بلغ إجمالي عدد أشجار النخيل في المملكة 33 مليون شجرة، وتمثل
27.5% من إجمالي إنتاج النخيل بالعالم، وتمتاز بإنتاج ما يقارب 400 صنف من أصناف التمور، وتقدر

المساحة الزراعية للنخيل في المملكة 123 ألف حيازة زراعية للنخيل.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

"المشيطي" يكّرم "إرواء" لجهودها فى تقديم خدمات المياه الصالحة للشربعنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

"المشيطي" يكّرم "إرواء" لجهودها فى تقديم خدمات المياه
الصالحة للشرب

"المسيند" : العمل التطوعي يعد من أهم مستهدفات رؤية
المملكة

سبق
كّرم المهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة الجمعية الخيرية لخدمات المياه
الصالحة للشرب "إرواء"، وذلك نظير جهودها المبذولة في تفعيل العمل التطوعي خالل العام 2022.
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https://sabq.org/saudia/regions/30djs2fa07


وصّرح المدير التنفيذي للجمعية متعب بن إبراهيم المسيند أن العمل التطوعي يعد من أهم
مستهدفات رؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة في عام 2030.

 
وأشار المسيند إلى أنهم في الجمعية يعملون لتوفير بيئة جاذبة لتنمية العمل التطوعي لتحفيز أكبر

عدٍد من المتطوعين للمساهمة في خدمة المجتمع وبناء الوطن.
 

 ُيذكر أن إرواء تعمل على توفير المياه الصالحة للشرب من خالل مشروعات احترافية وتقنيات حديثة
وشراكات مثمرة مع الجهات المتخصصة لخدمة مستفيديها في القرى والمحافظات ذات االحتياج

داخل المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

مناقشة تحديات تنمية الثروة الحيوانية بالشرقيةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مناقشة تحديات تنمية الثروة الحيوانية بالشرقية

أحمد المسري-الدمام
ناقش مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية عامر المطيري، مع رئيس
وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية، التعاون المشترك بينهما لمعالجة جميع

الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية بما يخدم أبناء الوطن.
 

وقّدم رئيس الجمعية محمد آل دايل، عرًضا تعريفًيا ألبرز األعمال والمشاريع التي تعمل عليها
الجمعية، وأهم الخطط واإلستراتيجيات والخدمات المساندة التي تقدمها الجمعية لتنمية الثروة
الحيوانية بالمنطقة الشرقية، وكذلك التحديات التي تواجه الجمعية بشكل خاص وقطاع الثروة

الحيوانية بشكل عام.
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وأضاف المطيري أن على كاهل الجمعيات مسؤولية تحقيق رؤية الوزارة التي تهدف إلى تنمية قطاع
الثروة الحيوانية، وعلينا أن نعمل جنًبا إلى جنب لتحقيق هذا الهدف، كما أن للجمعيات األولية نصيب
األسد من المشاريع المطروحة من قبل الوزارة وهي خطوة من عدة خطوات في دعم الوزارة

للجمعيات التعاونية بالمملكة.
 

دعم صغار المزارعين
أفاد المطيري بأن الوزارة شهدت قفزات في مجاالت دعم صغار المزارعين، وتنمية وتطوير الثروة

الحيوانية، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين.
 

كما عملت على تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية، وذلك بالعمل على توجيه اإلعانات الزراعية
لمستحقيها، لتعزيز قدرات صغار المنتجين من مربي الماشية وقطاع إنتاج الدواجن وقطاع االستزراع
السمكي والجمعيات التعاونية، وتمكينهم من الموارد اإلنتاجية والوصول إلى األسواق، باإلضافة

إلى تقديم قروض للمشاريع الزراعية.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

ورشة "البيئة والمياه والزراعة" بالشرقية تحفز المزارعين إلنتاج الغذاء العضويعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

ورشة "البيئة والمياه والزراعة" بالشرقية تحفز المزارعين إلنتاج
الغذاء العضوي

أحمد المسري-الدمام
استهدفت ورشة عمل نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، بعنوان "خصوبة
التربة ودورها في الزراعة العضوية"، التعريف بأهمية الزراعة العضوية، وخصوًصا إعداد التربة
وخصوبتها وأثرها المباشر على اإلنتاج. وأوضح مدير عام فرع الوزارة م. عامر المطيري، أن الوزارة
تشجع المزارعين لالتجاه نحو الزراعة العضوية، لما لها من أهمية على صحة اإلنسان والبيئة، وكذلك

المحافظة على الموارد الطبيعية "التربة" واستدامتها.
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الغذاء العضوي صحي لجسم اإلنسان
أشار المطيري إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء بتسمية اليوم "الحادي عشر" من شهر نوفمبر من كل
عام "يوم الغذاء العضوي" دليل على أهمية الغذاء العضوي الذي يعد غذاًء صحًيا لجسم اإلنسان،
نظًرا لخلوه من أي أسمدة زراعية أو مبيدات حشرية أو إضافات لألعالف الحيوانية، مضيًفا أن هذا ما
يجعله الخيار األفضل للمستهلك مقارنة بالخضراوات والفواكه واألطعمة التي ُتستخدم لها بعض

األسمدة والمبيدات ذات العناصر الكيميائية.
 

وتطرق خبير المركز الوطني للزراعة العضوية د. مهدي حامد في محاضرته إلى عدة محاور، منها
تعريف خصوبة التربة وطرق تشخيصها.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

حملة تطوعية.. مخاطر «مجهولة المصدر» في حلقة خضار جدةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

حملة تطوعية.. مخاطر «مجهولة المصدر» في حلقة خضار جدة

علي المالكي - الطائف
نفذ فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة حملة تطوعية توعوية عن مخاطر الفواكه والخضار «مجهولة
المصدر» بمناسبة اليوم العالمي للتطوع في سوق الخضار والفاكهة المركزي بحي الصفا بجدة،
وبمشاركة كل من إدارة األسواق والنفع العام بوزارة البيئة والمياه والزراعة والشؤون الصحية بجدة

ومركز صحي األمير عبدالمجيد وعدد من المتطوعون.
 

وتهدف الحملة إلى شرح وتوعية المستهلك بآلية اختيار الخضروات والفواكه السليمة من ناحية
ظاهرية باإلضافة الى استعراض عمل مختبر السوق لعمليات فحص خلو الخضروات والفواكه من
المبيدات والتأكد من عدم سقيا الخضروات والفواكه من مياه الصرف الصحي. وأوضح مدير إدارة
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األسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني أن الهدف من
المبادرة خلق بيئة صحية توعوية لمرتادي حلقة الخضار والفاكهة.

 
وتشدد وزارة البيئة على منع دخول المنتجات الزراعية مجهولة المصدر لألسواق، مؤكدة أنها ستمنع
دخول أي منتج زراعي ليس به بطاقة تعريفية، وستستمر بالتعاون مع الجهات ذات العالقة بأخذ
عينات عشوائية من المنتجات الزراعية للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات وسالمتها لصحة

المستهلك.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

حملة لتشجير األودية والشواطئ بالقنفذةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

حملة لتشجير األودية والشواطئ بالقنفذة

جدة ـ البالد
نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة حملة لتشجير وتنظيف األودية
والشواطئ بمحافظة القنفذة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع ، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية

وخاصة ومتطوعين .

واوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن ابراهيم المعيدي أن الحملة تهدف
إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع والقطاعات المختلفة ورفع حس المسؤولية
لتصحيح السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة، إضافة إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة

عليها.
 

11

https://albiladdaily.com/2022/12/07/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%81%D8%B0/


الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

40 سدًا لدرء مخاطر األمطار وتخزين المياه بالمدينةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

40 سدًا لدرء مخاطر األمطار وتخزين المياه بالمدينة

المدينة المنورة - خالد الزايدي
ا بسعة تخزينه (117,685006) مترات مكعبة . ذة في المدينة المنورة 40 سد� بلغ عدد السدود الُمنفَّ

 
وأوضح تقرير أصدره فرع وزارة البئية والمياه والزراعة بالمدينة المنورة تزامًنا مع موسم األمطار
مؤخًرا ، أن انتشار السدود والتوسع في إقامتها في المدينة المنورة يجسد اهتمام وعناية القيادة
الرشيدة بتوفير مصادر مائية مساندة من أجل تنمية مناطق التجمعات السكانية والمناطق الزراعية
المجاورة لمسارات األودية؛ مما يتطلب دراسة أفضل الوسائل والسبل إلدارة وتشغيل السدود
ا صحيًحا يعتمد على تناول اقتصاديات وجدوى اإلدارة والتشغيل واإلفادة من التجارب تشغيًال علمي�

والخبرات العالمية في هذا المجال.
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وعمل فرع وزارة البئية والمياه والزراعة بالمدينة المنورة على الصيانة والتأكد من الجاهزية من وقت
مبكر بإزالة الطمي وأعمال الصيانة على بوابات السدود والمحابس، وصيانة صافرات اإلنذار، والتأكد
من جاهزية تشغيل بوابات أو محابس التصريف ، وعدم وجود أي مسببات تعيق عملها ،والتأكد مـن
خلو أحـواض التهدئة والربراب أسفل المفيض وقنوات التصريف مـن أي عوائق أو رسوبيات أو

مخلفات قد تعيق تصريف السيل من السد وبطول مجرى الوادي .
 

كما تم التأكد من عمل جميع األجهزة التحذيرية من صافرات اإلنذار - التي تعمل بنظام sensor- أو
أجهزةالرصد - التي تم تركيبها على بعض السدود- أو قياس أي تغيرات فيزيائية أو إنشائية على السد

، وكذلك التأكد من عمل أنابيب التصريف وآبار تخفيف الضغوط على أساسات السد .
 

ل الفرع خطة الطوارئ للسدود مع موسم األمطار، وذلك من خالل التنسيق مع اللجنة كما فعَّ
الفورية برئاسة إمارة المنطقة لتحرير مجاري األودية من التعديات أو أي عوائق تعيق جريان السيول
في الوادي وأعمال المتابعة اليومية المستمرة لتقارير الحالة المناخية والتحذيرات والتنبيهات
بحدوث أمطار غزيرة التي تصدرها الهيئة العامة لألرصاد بالتنسيق المستمر مع الدفاع المدني
وإمارات المناطق لتحذير المواطنين من الجلوس قرب األودية إلمكانية فتح بوابات السدود في أي
وقت، وأخيًرا التأكد من الجاهزية التامة للطاقم الفني وفرق التشغيل لمقاول التشغيل والصيانة

وحضورهم الفعلي في موقع السد.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

محافظ الخرج يلتقي مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

محافظ الخرج يلتقي مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه
والزراعة

استقبل صاحب السمو الملكي األمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبة
بديوان المحافظة اليوم األحد الموافق 1444/5/10هـ سعادة مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه

والزراعة بالخرج المهندس خالد بن مبارك الدوسري والوفد المرافق له.
 

واستمع سموه لشرح عن المهام واألعمال والخدمات التي يقدمها المكتب واستعرض المهندس
أهم األنشطة والفعاليات والمبادرات والبرامج التي يعمل عليها المكتب. ونّوه سموه بالدور الذي
يقوم به مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة ، وحثهم على بذل الجهود للمحافظة على

مصادر الموارد الطبيعية واستدامتها.
 

14

https://aldira.net/?p=131440


الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

الصوت البيئي األكاديمي المغيبعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددمحمد حامد الغامديالكاتب

الصوت البيئي األكاديمي المغيب
 
 

د. محمد حامد الغامدي
* المشهد (البيئي) حول طريق الساحل المزدوج في تهامة يحمل الشيء ونقيضه. يمتد من جدة عبر
سهول تهامة حتى جيزان، ويتفرع إلى عسير والباحة. ماذا شاهدت، ورصدت، واستنتجت في المسافة
بين مدينة (القنفذة) ومدينة (حلي) بطول (60) كيلو متًرا؟ هذه المسافة نموذج يسري على امتداد
الطريق. مشاهد تعزز شأن شجر البرسوبس وأهميته، ونجاحه الباهر في محاربة تصّحر سهول تهامة.
هذه السهول موطن زحف وتحركات الرمال السائبة والغبار العالق بسبب نوع تربتها المنقولة من
جبال الحجاز والسراة بفعل األمطار عبر التاريخ الجيولوجي والجغرافي. اللوحات اإلرشادية المرفوعة
للسائقين في األجزاء الجرداء تدعو لتوخي الحذر. وتحمل الكلمات التالية باللغتين العربية واإلنجليزية:

.[ ATTENTION!... SANDSTORM AREA] [تنبيه!.. منطقة عواصف رملية]

* بين (القنفذة وحلي) مناطق غّطاها شجر البرسوبس بشكل كثيف. لوحات خضراء جميلة، منعت

زحف الرمال وتطاير الغبار. لكن هناك مناطق جهة مدينة (حلي) خالية من شجر البرسوبس، تحتلها
كثبان الرمال وذرات الغبار العالق. مبنى بلدية (حلي) مغروس في المساحة الخالية من الغطاء
النباتي، شاهد على التصحر وزحف الرمال، والغبار العالق في الفضاء، ينقلها الهبوب طوال العام نحو
مناطق السراة (عسير والباحة)، المرتفعة عن سطح هذه السهول بأكثر من (2000) متر. هنا تتجلى
الخطورة والمحاذير. سهول تهامة بحاجة إلى شجرة البرسوبس لوقف زحف رمالها على جسم الطريق

الساحلي ومجمعاته السكنية، وأيًضا منع مداد غبارها العالق على مناطق السراة.

* اجتثاث شجر البرسوبس من أودية تهامة -كما ينادي به البعض- كارثة بيئية لها أبعاد خطيرة. الغبار
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سيصبح منتشًرا بكثافة أكبر حتى على مناطق جبال السراة. التفكير في العواقب البيئية مطلب.
المستقبل بحاجة إلى الغطاء النباتي في هذه السهول المفتوحة. والسعودية الخضراء بحاجة إلى شجر
البرسوبس مع األخذ بتوظيفه في الموقع المناسب، وليس اجتثاثه بعد نجاح انتشاره. البعض يرى
ا للغطاء النباتي المحلي. غابات شجر البرسوبس في سهول تهامة نقمة وليست نعمة. يرونها عدو�
ونتعجب عندما تشاهد خلّوها من أي غطاء نباتي محلي، حيث ترسم مساحات سهول تهامة صحراء
رابعة في المملكة. خالية من أي غطاء نباتي محلي في معظم أجزائها. رأيت كثباًنا من الرمال الزاحفة
تحيط بالجبال في بعض المواقع وقد طمرت قواعدها. زحفها المستمر في ظل غياب الغطاء النباتي

يتفاقم. وغبارها العالق يتواصل مداده.

* يقول أكاديمي استعانت به وزارة البيئة والمياه والزراعة في تغريدة لشخصه: [البرسوبس الذي
أدخل منذ عقود طويلة ولم يصبح كارثة واضحة للعيان إال في السنوات األخيرة]. لقد اعتبر نجاح
انتشارها كارثة. نسأل على أي أساس علمي بنى استنتاجه؟ هات حالة واحدة وعلى مستوى العالم
أصبحت فيها األشجار كارثة؟ الوزارة -مشكورة- استعانت ببعض العلماء من الجامعات السعودية،
لكنهم من خالل تصريحاتهم كشفوا المستور عن فرض توّجهات قاصرة، كشفت مدى خطورة تغييب

رأي تخصصات أكاديمية أخرى مخالفة لتوجهات تخصصاتهم التي جعلوها ال ُترى إال بعين واحدة.

* في أمر اختالف الرأي العلمي ال يتم فرض رأي واستبعاد آخر في ظل صحة طرح الرأَيين. هناك معايير

تحكم. تحقيق استدامة المصلحة البيئية األهم للمستقبل في ظل سيادة الجفاف وندرة المياه
والتصّحر معيار رئيس. يوجد رأي علمي آخر غير االجتثاث يتبّناه علماء سعوديون، وُتجمع عليه
تخصصات علمية ذات شأن وأهمية، ترى منافع شجرة البرسوبس. فلماذا يتم تجاهلهم؟ لماذا يتم
تغييب رأيهم؟ لماذا يسود في الوزارة المعنية الرأي الواحد؟ لماذا يسود تخصص علمي واحد على
صوت تخصصات أخرى ذات عالقة؟ متى يتم التخلص من العقول التي ال ترى إال نفسها، وال تسمع إال
صوتها؟ تعدد آراء التخصصات العلمية منفعة عظيمة، إذا تم وضع معايير محايدة الختيار رأي أحدها؟
إساءة الفهم والتعصب للرأي كارثة يجب وأدها لصالح البيئة. إذا استأثر رأي تخصص علمي على

حساب رأي تخصصات علمية أخرى، فهذا أحد مؤشرات مظاهر التخلف.

twitter@DrAlghamdiMH
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

سمو األمير تركي بن محمد بن فهد يدّشن أول محمية للصيد المستدام في المملكة للمحافظة على الحياة الفطريةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

9تكرار الرصدالعددالكاتب

سمو األمير تركي بن محمد بن فهد يدّشن أول محمية للصيد
المستدام في المملكة للمحافظة على الحياة الفطرية والحد

من الصيد الجائر

رفحاء - واس
ن صاحب السمو الملكي األمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة هيئة دشَّ
تطوير محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية، محمية الشمال للصيد المستدام على مساحة

(2000) كيلو متر مربع شمال شرق المملكة، التي تعد األولى من نوعها في المملكة.

وأوضح سموه أن الهيئة تسعى من خالل "محمية الشمال" إلى المحافظة على الحياة الفطرية،

17

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2407153
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/627883
https://ajel.sa/local/2hc3sy6b3t
https://www.almowaten.net/2022/12/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/
https://shafaq-e.sa/147189.html
https://sabq.org/saudia/3whtbl45rd
https://www.alweeam.com.sa/892548/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%91%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://ksa-wats.com/528395
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وتحقيق فرص اقتصادية تسهم في استدامة برامج المحمية وتطوير الفرص التنموية للمجتمع
المحلي، إضافة إلى تطوير المنتج السياحي في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتهدف الهيئة من إنشاء هذه المحمية إلى ممارسة نشاط الصيد المنظم بأعداد محددة دون اإلضرار
بالحياة الفطرية، والحد من الصيد غير القانوني من خالل توفير بدائل مستدامة، وتقليل األثر على

الحيوانات البرية في الطبيعة، وإحياء الموروث الشعبي.
وتبعد محمية الشمال للصيد المستدام حوالي (265) كيلو متر عن منطقة حائل قرب مدينة تربه في
الجزء الشمالي من محمية التيسية نظرًا لكونها منطقة الستيطان وعبور طيور الحبارى، كما يمر
بمحاذاتها طريق يربط مدينة تربه بقرية لينة التي تعد من أقدم مستوطنات الجزيرة العربية، وأحد

منازل درب زبيدة الذي كان يسلكه الحجاج.

وتقع محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة على مساحة
91500 كيلو متر مربع، وتتميز بتنوع حيوي فريد إذ تعتبر موطنًا ثريًا وفريدًا للنباتات والكائنات

الفطرية، وتتميز بوجود أكثر من 120 نوع من النباتات، و 60 نوعًا من الحيوانات، حيث تسعى هيئة
تطوير المحمية للحفاظ على التنوع البيولوجي فيها وإعادة توطين أنواع النباتات والحيوانات،
والمحافظة على األصول التاريخية والمميزات الثقافية واستعادة ازدهارها، وإشراك المجتمع المحلي
وإيجاد تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي، وتقديم تجربة سياحية بيئية بمعايير عالمية للزائرين،

والتعاون مع الشركاء المختصين وأصحاب المصلحة لتحقيق االستدامة طويلة المدى.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس نادي الفروسية بالدمامعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

7تكرار الرصدالعددالكاتب

نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس نادي الفروسية
بالدمام

واس-الدمام
استقبل صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة
الشرقية، باإلمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالدمام عبد الرحمن بن صالح العطيشان،

وأعضاء المجلس.

وثمن سموه جهود النادي، وما يقدمه من برامج، مؤكًدا اهتمام الحكومة الرشيدة برياضة
الفروسية، والمحافظة على هذه الرياضة العريقة التي ارتبطت بتاريخ المملكة.
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بدوره، قدم العطيشان لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، تقريًرا عن أعمال النادي وبرامجه في
الدمام، منوًها بدعم سموه للنادي واألنشطة والبرامج التي يقدمها، شاكًرا توجيهاته السديدة.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل يعّزز ريادة المملكة في دعم الموروث الثقافيعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل يعّزز ريادة المملكة في دعم
الموروث الثقافي

النسخة الـ7 تشهد مجموعة متنوعة من الفعاليات بشعار "همة
طويق"

واس
تهدف إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق"،
وعبر مجموعة من الفعاليات؛ إلى الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة؛ تحقيًقا
لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك تعزيز ريادة المملكة في دعم األنشطة الثقافية

والحضارية.
 

وتتطّلع إدارة المهرجان من خالل األنشطة المتنوعة إلى أن يكون المهرجان الرائد األول في مجال
ا، ومنصًة لتعزيز الوعي البيئي؛ إذ يعد ا واقتصادي� التطوير واإلبداع في عالم اإلبل، ورافًدا ثقافي�
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المهرجان الحدث األضخم من نوعه على الخارطة العالمية.
 

وقال خليفة الدوسري، أحد المشاركين: إن المهرجان يسهم في تعزيز الموروث الثقافي لدى األجيال
القادمة، كما أن الجوائز التي يخصصها تسهم كذلك في تشجيع مّالك اإلبل من داخل المملكة

وخارجها على المشاركة.
 

بدوره أوضح مالك اإلبل محمد المري أن مهرجان الملك عبدالعزيز منح الكثير من محبي اإلبل ومّالكها
فرصة المشاركة، وتعزيز هذا الموروث، مشيًرا إلى أن استحداث أشواط جديدة، أتاح لعدد كبير من
مالك اإلبل المشاركة؛ األمر الذي سيسهم في تطوير مستوياتهم، واكتساب المزيد من الخبرة

والوصول إلى االحتراف.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

"مجموعة سليمان الحبيب" الراعي الطبي الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز لإلبلعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

"مجموعة سليمان الحبيب" الراعي الطبي الرسمي لمهرجان

الملك عبدالعزيز لإلبل
ضمن جهودها للمشاركة في المناسبات الوطنية بعد موسم
الرياض وكأسي السيارات السياحية والسعودية للفروسية

سبق
في إطار حرصها على المشاركة في المناسبات الوطنية، والتزامها بالمسؤولية المجتمعية، وّقعت
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب اتفاقية مع نادي اإلبل لرعاية مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل، في

نسخته السابعة، لتقديم الرعاية الطبية في فعاليات المهرجان كافة.
 

وقال فيصل النصار الرئيس التنفيذي المكّلف للمجموعة، إن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص
المجموعة على المشاركة في المناسبات الوطنية كافة، واإلسهام في إنجاحها، مضيفًا أن المجموعة
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تعتز بشكل خاص بكونها الراعي "البريميوم" لهذا المهرجان الذي يحمل اسم الملك المؤّسس
عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- موحد المملكة وواضع أسسها ومنهجها، وأحد أعظم الرجال الذين

خلدهم التاريخ.
 

ولفت النصار، إلى أن المشاركة تأتي انطالقًا من التزام المجموعة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030،
واإلسهام في تحقيق مرامي المهرجان الثقافية واالقتصادية والرياضية والترفيهية، والمشاركة في
تأصيل تراث اإلبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية واإلسالمية، وتعريف األجيـــال الجديدة

والعالم بهذا التراث العريق، وفي إخراج المهرجان بالشكل الذي يليق بالمملكة ومكانتها.
 

وشّدد النصار على أن المجموعة اكتسبت خبرات كبيرة، من خالل رعايتها كثيرًا من الفعاليات
المتنوعة، حيث ستقوم بتجهيز مركز طبي متكامل، وتسخير خبراتها وإمكاناتها، في تقديم الخدمات
الطبية اإلسعافية والطارئة كافة بأعلى المعايير، للمشاركين في الفعالية وزّوارها، تحت إشراف
كوادر طبية مؤهلة تأهيًال علميًا عاليًا، عالوة على تجهيز عديد من النقاط التوعوية والتثقيفية

والعروض الحصرية.
 

جديٌر بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، قامت برعاية عديد من الفعاليات الوطنية
طبيًا، حيث تواصل رعايتها المتميزة لموسم الرياض للمرة الثالثة على التوالي، كما أنها أعلنت أخيرًا
رعايتها الرسمية لشركة رياضة المحركات السعودية، للجولة الحاسمة لكأس العالم للسيارات
السياحية WTCR بمدينة جدة، إضافة إلى أنها رعت سباق كأس السعودية للفروسية، وفعاليات
أخرى، وحققت المجموعة نجاحًا الفتًا على هذا الصعيد، بفضل خبراتها واإلمكانات البشرية والتقنية

الكبيرة التي تساعدها على تقديم الرعاية الصحية الميدانية بأعلى المعايير.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

"التيه حليب اإلبل".. منتجات الشركات تتسابق على "طويق" بمهرجان المؤسسعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

"التيه حليب اإلبل".. منتجات الشركات تتسابق على "طويق" بمهرجان

المؤسس

َحَرص على التواجد لما يعكسه المهرجان من إقبال وقيمة كبيرة
وأهمية عالمية

مسلم الهوامله
تسابقت العديد من الشركات إلى عرض منتجاتها المصنوعة من حليب اإلبل ومشتقاته، في منصة
"طويق"- البوثات- بمهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل في نسخته السابعة، الُمقام حالًيا في الصياهد

الجنوبية، شمال شرق الرياض.
 

وَتضمنت المنتجات المعروضة العديَد من مشتقات القهوة المحّضرة من حليب اإلبل كـ"الالتيه،
والكابتشينو"، باإلضافة إلى العديد من المنتجات المتنوعة األخرى المصنوعة من مسحوق حليب
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اإلبل.
 

وأكد أحد ممثلي الشركات، أنهم حرصوا على التواجد ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل؛ لما
يعكسه من قيمة كبيرة وأهمية عالمية في عالم اإلبل، ونظًرا لإلقبال الكبير الذي يشهده من
مختلف دول العالم؛ مبيًنا أنهم يقدمون منتجات غذائية وحلويات صنعت من حليب اإلبل؛ مثل أنواع

من الشوكوالتة والكابتشينو؛ بهدف التعريف بها والترويج لها.
 

وُيعد حليب اإلبل من أهم المصادر الغذائية لسكان الجزيرة العربية وكان ُيستخدم كمكمل غذائي
تقليدي؛ لمواجهة الحياة الصحراوية القاسية؛ إذ يتكون من مستويات عالية من البوتاسيوم،
والمغنيسيوم، والحديد، والمنغنيز، والنحاس، والصوديوم، والزنك، مقارنًة بحليب البقـر، إضافة إلى

احتوائه علـى كمية أقل مـن الكوليسترول.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

 األمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة إلشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة عسيرعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

14تكرار الرصدالعددالكاتب

 األمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة إلشعالهم النار في
أراضي الغطاء النباتي في منطقة عسير

أبها - واس
ضبطت القوات الخاصة لألمن البيئي (4) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، إلشعالهم النار في أراضي

الغطاء النباتي في منطقة عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق اإلجراءات النظامية بحقهم،
مؤكًدا أن عقوبة إشعال النار في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث على اإلبالغ عن أي حاالت تمثل اعتداًء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق
مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

سعود بن نهار يقوم بجوالت تفقدية على مراكز جنوب الطائفعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

سعود بن نهار يقوم بجوالت تفقدية على مراكز جنوب الطائف

سعيد الزهراني - الطائف
بناًء على توجيهات صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير
منطقة مكة المكرمة، واصل صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز
محافظ الطائف اليوم، زياراته التفقدية لمراكز جنوب الطائف (قيا، شقصان ،كالخ، سدير ) يرافقه عدد

مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافطة.
 

واطلع سموه على سير العمل في المراكز والخدمات التي ُتقّدمها اإلدارات الحكومية بها والوقوف
على المشروعات التي ُنّفذت والجاري تنفيذها ، كما التقى سموه برؤساء وأهالي المراكز ، مستعرضًا
الخدمات التي تقدمها اإلدارات الحكومية والخطط المستقبلية لتطوير المراكز وتقديم كافة

الخدمات لألهالي .
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وثمن األهالي اهتمام سمو محافظ الطائف بتلبية احتياجاتهم واالستماع آلرائهم ومقترحاتهم
لتحقيقها على أرض الواقع .

عقب ذلك توجه سموه إلى إصالحية الطائف، حيث استمع لشرح عن البرامج التي تقدم للنزالء
وتهدف لنشر التوعية والتوجيه، ثم تجول داخل المرافق التعليمية والصحية والترفية في إصالحية

الطائف.

واختتم سمو محافظ الطائف جوالته التفقدية بزيارة مركز األمير سعود الفيصل ألبحاث الحياة
الفطرية، حيث قدم مدير المركز علي الزهراني، عرضا عن نشاطات المركز التابع للمركز الوطني لتنمية
الحياة الفطرية والمتخصص بإكثار الكائنات الفطرية المهددة باإلنقراض وإعادة توطينها في بيئاتها
الطبيعية ومتابعة الكائنات بعد إطالقها والقيام باالبحاث الحقلية التطبيقة لرفع جودة العمل

ومتابعة تكاثرها بشكل طبيعي في بيئاتها.
 

كما يضم المركز 7 برامج لإلكثار وهي: الحبارى، المها العربي، النعام أحمر الرقبة ،ظبي االدمي، الوعل
الجبلي، الوشق، األرنب البري.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

جمعية "سقيا الماء" تعتمد مشروع سقيا 300 أسرة لقرى وهجر محافظة الطائفعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

جمعية "سقيا الماء" تعتمد مشروع سقيا 300 أسرة لقرى وهجر
محافظة الطائف

جدة - واس
اعتمدت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، مشروع سقيا 300 أسرة بالصهاريج شهرًيا في
قرى وهجر محافظة الطائف، بالتعاون مع "وقف تعاونوا على البر واألعمال الخيرية"، بجانب بدء
مشروع تركيب 500 محطة تنقية وبرادة في منازل األسر المحتاجة في محافظة جدة. وأوضح رئيس
مجلس إدارة الجمعية عايض بن درهم، أن الجمعية وزعت 31,960 ألف عبوة ماء على متضرري سيول
جدة التي شهدتها المحافظة يوم الخميس قبل الماضي، بالتنسيق مع فروع الدفاع المدني في أحياء
األجاويد، والرحاب، وبحرة، مشيًرا إلى أن الجمعية نفذت 17 مبادرة تطوعية نتج عنها مشاركة 158

متطوًعا يمثلون 6 فرق تطوعية نفذوا خاللها 1,123 ساعة تطوعية.

وأشار بن درهم إلى أن الجمعية وزعت 166,760 ألف عبوة في منافذ الحرم المكي ومساجد مكة
المكرمة، فيما بلغ مجموع عبوات برامج سقيا المساجد 81,000 ألف عبوة، و24,360 ألف عبوة
لألربطة، و20,240 ألف عبوة لسقيا الجمعيات الخيرية، وجرى توزيع 6,480 ألف عبوة على مغاسل
الموتى، ومثلها لسقيا جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وسقيا العمال بـ 290 جالونًا، و13,560 ألف

عبوة لسقيا الفعاليات المجتمعية.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

الذرة تغزو أسواق وشواطئ جازانعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

الذرة تغزو أسواق وشواطئ جازان

جازان: عبدالله سهل وجازان محمد الحسين
في الوقت الذي تكتسي معظم محافظات جازان بزراعة الذرة، يبلغ إنتاج محصول الذرة الرفيعة
92.181 ألف طن، وبدأت أسواق جازان بيع الذرة الصفراء والتي تجد إقباًال متزايًدا من الزوار واألهالي

بمختلف فئاتهم العمرية.
 

ورصدت «الوطن» في جولة ميدانية بسطات ذرة الجمر في شواطئ وأسواق جازان، إذ ال تكاد تخلو
يومًيا من وجودها إذ يتم تجهيزها عبر الشوي بأساليب تقليدية تتبعها العمالة الوافدة، وسط إقبال

كبير من المواطنين.
 

رزق يومي
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يصل بيع محصول ذرة الجمر إلى 1000 ريال لصاحب البسطة الواحدة، إذ يتم بيع 5 أكياس بداخلها 40
قطعة ذرة بمبلغ 5 ريال للذرة الواحدة، يحصد من خاللها البائع 1000 ريال بشكل يومي، ويقوم

بتحهيزها عن طريق وضع الذرة على الفحم، وعرضها على المتسوقين والزوار، وتلقى رواًجا كبيًرا.
 

تفضيل منزلي
ويفضل معظم المواطنين اقتناء الذرة من األسواق، وتجهيزها داخل المنزل بطريقتهم الخاصة سواء
على الفحم أو الغاز، بعيًدا عن شرائها جاهزة من البسطات للتأكد من صالحيتها وسالمتها، وسط

ترقب وانتظار األطفال لتذوقها.
 

طريقة شعبية
وأوضح البائع علي إبراهيم، أنه يقوم ببيع 4 إلى 5 أكياس يومًيا، بسعر 5 رياالت للذرة الواحدة، وهو
يعد محصول وفير، وله مذاق خاص لمحبيه، ويتم تجهيزه بطريقة شعبية تستهوي محبي الذرة،

مشيًرا إلى أن المتوفر حالًيا هو النوع األصفر، وأنهم بانتظار إنتاج الذرة البيضاء في األيام المقبلة.
 

وأكد محمد مدخلي، أنه من محبي ذرة الجمر بمنطقة جازان، والتي تنتشر في األسواق، ويتم بيعها
وتجهيزها على قارعة الطرق، مشيًرا إلى أنه برغم بساطة تلك المواقع، وعدم ترتيبها، فإن الذرة

تستهوي المرتادين وتدفعهم للشراء، مطالًبا بتوحيد األسعار، وعدم اختالفها من موقع آلخر.
 

جني الخضير
وبدأت المزارع والحقول بمنطقة جازان بإنتاج وجني الخضير في هذه األيام من كل عام، والخِضير يحتل
مساحة كبيرة من اهتمام األهالي والزوار لمذاقه اللذيذ والفريد خاصة أن حبوب الذرة ُتكون طرية
وسهلة الطحن، وتشهد األسواق وفرة في محاصيل الذرة التي تمتلئ بها الحقول الزراعية خاصة
القريبة من الطرق الرئيسة ويقوم الكثير من الباعة بعرض منتج الخضِير في تلك المواقع على شكل
حزم يتسابق عليها العديد من مرتادي الطرق من األهالي والمسافرين الذين يتهادون سنابل الذرة

الطرية من خضير جازان.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

"المياه الوطنية" تبدأ استقبال طلبات توصيالت المياه في حيي المندرين والشفاء بجدةعنوان الخبر

أخبار شركة المياه الوطنيةتصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

29تكرار الرصدالعددالكاتب

"المياه الوطنية" تبدأ استقبال طلبات توصيالت المياه في حيي
المندرين والشفاء بجدة

الرياض - واس
أعلنت شركة المياه الوطنية بدء استقبال طلبات التوصيالت المنزلية للمياه في عدد من أحياء
محافظة جدة، مؤكدة أنها انتهت من أعمال إيصال شبكات المياه إلى أحياء جديدة بمحافظة جدة،
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منها حيي (المندرين، والشفاء)، مبينة أن أطوالها تجاوزت (26.953) متًرا طولًيا لخدمة نحو (26) ألف
مستفيد.

وبّينت الشركة أن آلية استقبال طلبات التوصيالت لخدمات المياه لمن يملكون صكوكًا إلكترونية
ستكون عبر الفرع اإللكتروني للشركة وتطبيق المياه، فيما ستتم خدمة مالك العقارات الذين

اليملكون صكوكًا إلكترونية لعقاراتهم من خالل زيارة أحد مراكز خدمات العمالء لطلب الخدمة.

وأكدت أنها ماضية في تنفيذ أعمالها التنموية إليصال الخدمات في مختلف األحياء، وزيادة نسب
التغطية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة واألداء.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

"الفهد الصياد" والغزال السعودي.. ضمن 4 كائنات فطرية انقرضت من أراضي المملكةعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةتصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

"الفهد الصياد" والغزال السعودي.. ضمن 4 كائنات فطرية انقرضت من أراضي المملكة

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية كان قد عثر على جثث 17
فهًدا صياًدا في أحد الدحول

سبق
كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن عدد من الكائنات الفطرية التي انقرضت تماًما من
أراضي المملكة. وأوضح المركز أن من بين هذه الكائنات األسد العربي والنعام العربي والفهد الصياد،
إضافًة إلى الغزال السعودي. يشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية كان قد أعلن في
أغسطس الماضي عن العثور على جثث 17 فهًدا صياًدا في أحد الدحول في شمال المملكة منها
مومياوات محتفظة بجميع تفاصيلها. وأكد المركز أهمية هذا الكشف؛ ألنه يوفر عينات نادرة جًدا
للفهد الصياد الذي كان منتشًرا في الجزيرة العربية بعد سلسلة من المتابعات والبحث والتحري من

خبراء المركز، ضمن برنامج المركز لفحص الكهوف والدحول للتعرف على التنوع األحيائي في بيئاتها.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

الرئيس التنفيذي "لمركز الغطاء النباتي" يتفقد عدًدا من المشروعات في عدد من المتنزهات الوطنيةعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرتصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

8تكرار الرصدالعددالكاتب

الرئيس التنفيذي "لمركز الغطاء النباتي" يتفقد عدًدا من
المشروعات في عدد من المتنزهات الوطنية والمحميات

الملكية بالرياض

الرياض - واس
د الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبد تفقَّ
القادر، عدًدا من المشروعات في أراضي الغطاء النباتي بالمتنزهات الوطنية والمحميات الملكية في

م أعمال التشجير والرعاية الحالية بها، التي تشمل الترميم والتأهيل. منطقة الرياض لمتابعة تقدُّ
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وتضمنت الجولة االطالع على أعمال التشجير في متنزه سعد الوطني ومتنزه شقراء البري ومتنزه
خزة الجنوبي البري، واحتياجاتهما وما يقدمانه من خدمات للزوار بهدف تطويرهما واالرتقاء بهما، كما
تم الوقوف على جهود التشجير في محميتي الملك خالد والملك عبدالعزيز، إضافة إلى مشروعي

تشجير في محافظة الدوادمي.

وتندرج تلك الجهود التفقدية ضمن دور المركز في تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والتوسع
في أعمال التشجير وتطوير المتنزهات الوطنية حول المملكة، التي تضمنت توقيع سلسلة من
االتفاقيات وعقود التشجير وتوفير خدمات الحماية والرعاية، و شملت زراعة 150 ألف شجرة محلية
في متنزه شقراء البري، و150 ألف شجرة بمتنزه خزة الجنوبي البري، ومليون و100 ألف شجرة في
محمية الملك عبدالعزيز خالل المرحلتين األولى والثانية، فضًال عن زراعة 200 ألف شجرة بمحمية
الملك خالد، وكذلك مشروعا تسييج روضة أم العصافير وروضة غسلة في محافظة شقراء ضمن

مشروعات تنمية المراعي.

وتتواصل جهود المركز في توقيع العقود واالتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم لتنمية الغطاء
النباتي ومكافحة التصحر مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية؛ حيث
كان قد وقع نحو تسعة عقود لزراعة أكثر من مليونين ونصف المليون شجرة في عدد من المتنزهات
الوطنية والمحميات الملكية، إضافة إلى إطالق 20 مشروعًا لزراعة 7 ماليين شجرة؛ وذلك سعًيا
للوصول إلى التنمية المستدامة واالرتقاء بجودة الحياة، تحقيًقا لمستهدفات مبادرة السعودية

الخضراء.

يشار إلى أن مركز الغطاء النباتي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها،
وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة عمليات االحتطاب، إضافة إلى
اإلشراف على المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة

تحقيًقا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

مدير إدارة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة الحدود الشمالية يستقبل أعضاء مبادرة خير الشمال.عنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرتصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

مدير إدارة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة
الحدود الشمالية يستقبل أعضاء مبادرة خير الشمال.

احمد الشمراني
استقبل سعادة مدير إدارة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم
الثالثاء الموافق 1444/5/12 هـ أعضاء (مبادرة خير الشمال)، ناقش خاللها مع رئيسة فريق المبادرة
األستاذة سبيتة السويلمي وأعضاء المبادرة، وبدأ بالتعريف بالمركز الوطني واهدافه واستمع خالل
اللقاء للمبادرة وفكرتها والتي تسهدف المشاركة في التشجير وتفعيل الشراكة المجتمعية ورحب
بالمبادرة ووعد بدعمها لما لها من اثر ايجابي توعويا وكذلك اهميةالتشجير والمحافظة على البيئة

وما لذلك من اثر ايجابي على جودة الحياة
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

صندوق التنمية الزراعية يشارك في معرض جدة الزراعي الدوليعنوان الخبر

أخبار صندوق التنمية الزراعيةتصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

صندوق التنمية الزراعية يشارك في معرض جدة الزراعي الدولي
 

جدة -واس
شارك صندوق التنمية الزراعية في معرض جدة الزراعي الدولي لعام 2022م، الذي نظمته أيكون
العالمية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ويستمر لمدة ثالثة أيام في مركز جدة للمنتديات

والفعاليات خالل الفترة من 11 - 13 جمادى األولى 1444هـ.

وتمثلت مشاركة صندوق التنمية الزراعية في جناح للتعريف بدور الصندوق في دعم وتمويل مختلف
أنشطة القطاعات الزراعية مثل: تمويل البيوت المحمية ومشاريع الدواجن واالستزراع المائي،
وتمويل االستثمار الزراعي الخارجي وتمويل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ودعم
استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، إضافًة إلى تمويل مصانع المنتجات الزراعية التحويلية

ومراكز تسويق المنتجات الزراعية.

واستقبل جناح الصندوق العديد من الزوار المهتمين والمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي،
حيث كان في استقبالهم العديد من المختصين للرد على استفساراتهم فيما يتعلق بالمنتجات

االئتمانية أو الخدمات التي يقدمها الصندوق.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

"أمير الباحة" يشيد بجهود فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة لدعم المزارعينعنوان الخبر

أخبار صندوق التنمية الزراعيةتصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

"أمير الباحة" يشيد بجهود فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة لدعم المزارعين

اطلع على التقرير السنوي وأهم إحصائيات العقود المنفذة
للقروض والتسويق الزراعي

سبق
أشاد األمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة بما يقدمه فرع صندوق التنمية
الزراعية بالمنطقة من جهود كبيرة لدعم المزارعين من خالل برامج اإلقراض والتسويق الزراعي
والتنمية الريفية، مؤكدًا أهمية تعزيز دور الصندوق، بما يسهم في توفير بيئة زراعية مثالية

بالمنطقة.
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جاء ذلك أثناء استقبال أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان اإلمارة اليوم، للمدير العام لفرع صندوق
التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس مسفر بن سلمان الغامدي .

 
واّطلع أمير المنطقة في مستهل اللقاء على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

لهذا العام 1443-1444هـ، متضمنًا إحصائيات العقود المنفذة للقروض المتوسطة والمشاريع.
 

ويهدف تمويل الصندوق الستدامة التنمية الزراعية ودعم القطاع الزراعي وتطويره بمنطقة الباحة
التي تزخر بالكثير من المحاصيل الزراعية النوعية على مستوى المملكة .

 
من جهته قدم مدير الفرع شكره ألمير منطقة الباحة مثمنا توجيهاته التي ركزت على خدمة المزارعين
ودعمهم ودعم المنتجات الزراعية التي تعد إحدى الميز النسبية للمنطقة، واعدًا بتحقيق التطلعات

في خدمة المنطقة وأهلها والسعي لتحقيق تنمية نوعية للقطاع الزراعي بالمنطقة .
 

43



الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعقد دورة تدريبية في مجال الحجر البيطري بالسودانعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعقد دورة تدريبية في مجال
الحجر البيطري بالسودان

 
الخرطوم - واس

عقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية بمقرها بالخرطوم اليوم، دورة
تدريبية قطرية في مجال الحجر البيطري، والتي تنفذها المنظمة بالتعاون مع وزارة الثروة الحيوانية
بالسودان، لصالح 18 متدربًا من كوادر الوزارة ، وذلك في إطار برنامج مكون تعزيز قدرات الحجر

البيطري بالبرنامج اإلقليمي لمكافحة األمراض الحيوانية العابرة للحدود بالدول العربية.

وتهدف الدورة التي تستمر خمسة أيام إلى مساعدة العاملين في مجال الحجر البيطري على تعزيز
معارفهم باألمراض المحجرية التي تصيب الحيوان وكيفية التعامل معها من خالل القوانين الدولية
المنصوص عليها من المنظمات العالمية المختصة والسيما المنظمة العالمية للصحة الحيوانية،
وتطبيق اإلجراءات المحجرية المتبعة للوقاية من هذه األمراض، وتزويدهم بالمعارف والمهارات
الضرورية لبناء قدراتهم في شتى مجاالت العمل بما ينسجم مع دور المنظمة العربية للتنمية
الزراعية في التكامل الزراعي العربي والمساهمة في تحقيق األمن الغذائي ودعم اقتصادات الدول
العربية. ويتضمن برنامج الدورة زيارة ميدانية للمحجر البيطري بمطار الخرطوم للتعرف على اإلجراءات
المحجرية المتبعة وتطبيق المعارف والمفاهيم المتلقاة نظريًا بالقاعات التدريبية وتطبيقها على

أرض الواقع.
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الملف الصحفي لتاريخ 13-05-1444

لتأخر مشروع الصرف الصحي في الحي.. "سكان الرمال" يناشدون بتدخل وزير البيئةعنوان الخبر

الشكاوى و الردودتصنيف الخبر13-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

لتأخر مشروع الصرف الصحي في الحي.. "سكان الرمال" يناشدون بتدخل وزير البيئة

طالبوا بتعميد شركة المياه لتنفيذ المشروع أسوة باألحياء
المحيطة بالمخطط

نافل السبيعي
يعاني سكان مخطط الخنيني رقم 3121 بحي الرمال بمدينة الرياض بسبب تأخر تنفيذ مشروع الصرف
الصحي الذي تم الوعد بتنفيذه أكثر من مرة، دون حدوث شيء على أرض الواقع، ما أسهم في معاناة
سكان المخطط األمر الذي دفعهم إلى مناشدة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن

عبد المحسن الفضلي، إليجاد حل جذري.
 

ويوضح المواطن سعد بن محمد الشهراني، أنه منذ ثالثة أعوام خاطب وزارة البيئة والمياه والزراعة
عبر الموقع اإللكتروني للوزارة (صوت المواطن)، وجاء الرد بأنه سيتم طرح المشروع في الميزانية

المقبلة وتكرر الطلب في األعوام التالية ويأتي الرد بالصيغة نفسها دون تنفيذ.
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وناشد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بتعميد شركة
المياه الوطنية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لهذا المخطط، خصوًصا أن األحياء المحيطة بالمخطط

تتمتع بخدمة الصرف الصحي مثل مخطط البابطين بحي الرمال رقم 3804.
 

من جانب آخر، يؤكد المواطن خالد العجمي أن مشكلة الصرف الصحي في المخطط باتت تؤرق جميع
السكان، مشيًرا إلى أنه يجلب وايت الصرف الصحي ما بين مرتين إلى ثالث مرات في الشهر مما يضع
عليه عبء مالي، مشدًدا على ضرورة استعجال تنفيذ مشروع الصرف الصحي مخطط الخنيني رقم

.3121

 
ويحذر المواطن عبدالعزيز العبدالسالم بدوره من خطورة المياه اآلسنة في الحي وما تسببه من
أمراض للسكان، مشيًرا إلى أن وايتات الصرف الصحي أرهقت الكثير من السكان مالًيا، فيما ال
يستطيع بعضهم جلب الوايت بصورة مستمرة مما يجعل مياه الصرف الصحي تتسرب في الشوارع
وُتسهم في انتشار األمراض واألوبئة، مناشًدا وزير البيئة والمياه والزراعة بإيجاد حل لهذه المشكلة

التي استمرت لسنوات عديدة على الرغم من مطالبات السكان المستمرة.
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