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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

وزيُر البيئة والمياه والزراعة يرفُع التهنئَة للقيادة بمناسبة إعالن الميزانية العامةعنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

7تكرار الرصدالعددالكاتب

وزيُر البيئة والمياه والزراعة يرفُع التهنئَة للقيادة بمناسبة إعالن
الميزانية العامة

الرياض -واس
رفَع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، باسمه ونيابة
عن منسوبي الوزارة وجميع القطاعات التابعة والمرتبطة بها، عظيَم الشكر واالمتنان لخادِم الحرمين
الشريفين الملِك سلماَن بِن عبد العزيز آل سعود، ولصاحِب السموِّ الملكي األمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز وليِّ العهد رئيِس مجلس الوزراء، بمناسبة إعالن ميزانية المملكة للعام المالي 1444 /
1445هـ (2023م)؛ على مايوليانه - حفظهما الله- من رعاية واهتمام لتوفير الرفاهيه والعيش

الكريم لعموم المواطنين في جميع مناطق المملكة.

وأكَد المهندس الفضلي، أن ميزانية 2023م برهنت مرة أخرى على قوة ومتانة االقتصاد السعودي،
في وقت تمضي فيه المملكة نحو إنجاز مشروعها االقتصادي وضبط اإلدارة المالية، وتعزيز
الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، ومواصلة اإلنفاق على البرامج ذات العائد االجتماعي واالقتصادي

األكبر لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
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وأوضح معاليه، أن الدولة مستمرة بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات مواطنيها، في أن تكون
نموذجًا ناجحًا ورائدًا على المستويات كافة، مستندة في ذلك إلى قدراتها وإمكانياتها الذاتية التي
تتمتع بها المملكة وذلك لتحسين الرفاهية والعيش الكريم ألبنائها المواطنين، مؤكدًا أن الوزارة
تستكمل خالل العام المقبل تحقيق مستهدفاتها من خالل القرارات المخصصة لها في ميزانية هذا
العام، لدعم برامجها ومشروعاتها الجارية في جميع قطاعات البيئة والمياه والزراعة، سائًال الله تعالى
أن يديم على هذه البالد نعمة الرخاء واالزدهار واألمن واألمان في ظل القيادة الرشيدة لخادِم
ق الجميع لتحقيق توجيهات الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده األمين- حفظهما الله - وأن يوفِّ
َنته الميزانية في برامجها ومشروعاتها خادِم الحرمين الشريفين بااللتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمَّ

التنموية واالجتماعية.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

 "الغطاء النباتي" و"إيليون" الصينية توقعان اتفاقية تعاون إستراتيجي لتوطين تقنيات التشجيرعنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

24تكرار الرصدالعددالكاتب

 "الغطاء النباتي" و"إيليون" الصينية توقعان اتفاقية تعاون
إستراتيجي لتوطين تقنيات التشجير

الرياض - واس
بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
ع الرئيس التنفيذي للمركز ومكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وقَّ
Elion) الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة إيليون الصينية
لها كل من بالتو ياب والدكتور عبدالعزيز البابطين؛ لالستفادة من تجربة الشركة Saudi Co.)، ومثَّ

وخبراتها الواسعة في مجال التشجير واستصالح البيئة الصحراوية بالصين، وتوظيف التقنيات
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المبتكرة التي تتمتع بها في تنمية الغطاء النباتي داخل المملكة؛ لتحقيق مستهدفات مبادرة
السعودية الخضراء.

وتهدف االتفاقية إلى بناء تعاون إستراتيجي لتحقيق األهداف المشتركة وتقوية العالقات
وتوطيدها، مع التركيز على أهمية تعزيز التعاون في مجال االستفادة من تجربة ELION إيليون في
صحراء كوبوتشي في مجاالت مكافحة التصحر، وإعادة تأهيل األراضي المتدهورة، وتثبيت الرمال في

المملكة وفًقا لقواعدها وتشريعاتها.

وتتضمن مجاالت التعاون المشتركة بين الجانبين عدًدا من الموضوعات المهمة، منها إنشاء وتطوير
مشاتل متخصصة، وكذلك التعاون في خدمات االستشعار والتحليل عن بعد عبر األقمار الصناعية
للمشاريع الزراعية بالمملكة ورصد ومتابعة انبعاثاتها، كما تم االتفاق على مشاريع معينة تكون
تجربة الستخدام معرفة وتطبيقات شركة إيليون بما يتوافق مع ظروف المملكة البيئية ومصادرها

الطبيعية بما في ذلك استخدام النباتات المحلية في التشجير البيئي.

ويأتي توقيع االتفاقية ضمن سلسلة من العقود واالتفاقيات التي يبرمها المركز وتندرج في إطار
جهوده؛ لتعزيز التعاون والتكامل مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية
وبيوت الخبرة العالمية مثل مجموعة إيليون الصينية؛ الستقطاب الخبرات النوعية والتجارب الناجحة
ا والتقنيات والتطبيقات المميزة في مجال التشجير، وكذلك المشاركة المحلية الفعالة، عالمي�
وتوحيد الجهود الوطنية وتنظيمها لتنفيذ المبادرات الهادفة إلى تنمية الغطاء النباتي في المملكة
وتأهيل مواقعه، التي تشمل الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية، وزيادة المساحات الخضراء

ورفع جودتها؛ للحد من التصحر والجفاف وزحف الرمال، والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وتمتاز مجموعة إيليون الصينية - القائمة بصحراء كابتشي - بكونها شركة رائدة في مجال التشجير
واستصالح البيئة الصحراوية واألراضي الجافة، وتملك رصيًدا مميًزا من التجارب الريادية الناجحة في
الزراعة بصحراء كوبوتشي الصينية- Kubuqi، والمعترف به من قبل األمم المتحدة في مجال
مكافحة التصحر وإدارته، إضافة إلى أنها تمتلك أنظمة وتطبيقات تستخدم فيها التكنولوجيا في
جميع مراحل الزراعة وتنميتها، ومنها الذكاء االصطناعي والبلوك شين، والطاقة النظيفة في تلك
المشاريع. يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها،
وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة االحتطاب، إضافة إلى اإلشراف على
أراضي المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة التي

ترتقي بجودة الحياة.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

 سموُّ أميِر الرياض يفتتُح المؤتمَر والمعرَض الدولي الثالث للتمور بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعةعنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

7تكرار الرصدالعددالكاتب

 سموُّ أميِر الرياض يفتتُح المؤتمَر والمعرَض الدولي الثالث
للتمور بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة

الرياض -واس
رعى صاحُب السموُّ الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم، افتتاح
مه المركز الوطني للنخيل والتمور، بمشاركة محلية المؤتمر والمعرض الدولي الثالث للتمور الذي نظَّ

وعربية ودولية لـ 36 دولة من مختلف دول العالم.

ه بجولة على المعرض اطلع فيها على آخر التطورات في إنتاج النخيل والتمور واالستفادة وقام سموُّ
منها ودعم برامج االستثمار والتنمية فيها.

وأوضح معالي نائب وزير البيئة المياه والزراعة المهندس منصور بن هالل المشيطي أن المؤتمر
والمعرض الدولي للتمور يأتي في إطار الجهود لتحقيق التوعية حول المنتجات القائمة على التمور،
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وتعزيز الفوائد الغذائية للتمور كفاكهة غير اعتيادية، وتقديم المقترحات للتغلب على تحديات قطاع
التمور، وليكون حافًزا لتعزيز الشراكات الرامية لتنمية القطاع وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف معالي المهندس المشيطي أن المنتدى يسعى لدعم التجارة وتبادل المعارف، والعمل على
تنويع االقتصاد وتعظيم القدرات االستثمارية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة إلى

إنشاء منصة عالمية؛ لتطوير نطاق فعاليات قطاع التمور ودعم االبتكار والصناعات التحويلية .

ح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران بأن المؤتمر من جانبه، صرَّ
والمعرض- الذي انطلق اليوم وتستمر فعالياته إلى يوم السبت القادم بمركز الرياض الدولي
للمعارض والمؤتمرات- يناقش العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتنويع االقتصاد وتعظيم
القدرات االستثمارية،ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء منصة عالمية لتطوير نطاق
فعاليات قطاع التمور ودعم االبتكار والصناعات التحويلية. وأضاف الدكتور النويران أن البرنامج
ن 7 جلسات، حيث تضم أعمال اليوم األول 3 جلسات، وتتناول الجلسة األولى العلمي للمؤتمر يتضمَّ
"ندوة االستثمار"، بينما تناقش الجلسة الثانية " منتجات مبتكرة للمخابز والحلويات"، وختام الجلسة

الثالثة بعنوان " المشروبات والمنتجات الصحية المبتكرة".

ن جلسات اليوم التالي 4 محاور: الجلسة الرابعة بعنوان "التكنولوجيا واالبتكار لتعزيز إلى ذلك، تتضمَّ
المرونة واالستدامة في قطاع تمور النخيل"، الجلسة الخامسة " طرق االستدامة في قطاع النخيل
والتمور"، بينما الجلسة السادسة تأتي بعنوان " تجهيز وتنمية أسواق النخيل والتمور"، في حين
الجلسة السابعة قبل األخيرة عن " الموضوعات المهمة في قطاع النخيل"، ويختتم المؤتمر بموجز

التوصيات والجلسة الختامية.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

سمو األمير حسام بن سعود يكّرم نحالي الباحة الحائزين على جوائز عالميةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

12تكرار الرصدالعددالكاتب

سمو األمير حسام بن سعود يكّرم نحالي الباحة الحائزين على
جوائز عالمية

الباحة - واس
كّرم صاحب السمو الملكي األمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، بديوان
اإلمارة اليوم، وبحضور المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد
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https://alrayah.org/195913/
https://almnatiq.net/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%91%D9%85-%D9%86%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9/
https://ksa-wats.com/528890
https://mnalmsdr.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%91%D9%85-%D9%86%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9/
https://ahwal.sa/archives/68463
https://www.dora.sa/185445
https://al-hadath.com/local-news/46493
https://www.mnbr.news/330363.html
https://sadaaalarab.com/%d8%b3%d9%85%d9%88-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d9%8a%d9%83%d8%b1%d9%91%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%a7/
https://majlis-news.com/696740/


بن مفتاح الزهراني، نخبة من نحالي منطقة الباحة نظير حصولهم على جوائز عالمية ولجهودهم في
إنتاج عسل ذي جودة عالية على المستوى المحلي والدولي, وذلك خالل مشاركتهم في مسابقة

"ناشيونال هاني شو" الدولية والمقامة في مدينة لندن بدولة بريطانيا, وتحققهم مراكز متقدمة.

من جانبه أكد المهندس الزهراني أن هذا اإلنجاز الذي تحقق إنما هو بفضل من الله ثم نتيجة لدعم
سمو أمير المنطقة -حفظه الله- لشباب المنطقة في شتى المجاالت وال سيما المجال الزراعي منها.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

 سمو أمير الباحة يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

10تكرار الرصدالعددالكاتب

 سمو أمير الباحة يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة
بالمنطقة

الباحة - واس
استقبل صاحب السمو الملكي األمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة،
بمكتبه بديوان اإلمارة، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن

مفتاح سالم الزهراني.

وتسلم سموه خالل االستقبال تقارير المشاريع التنموية بالمنطقة وشملت عدًدا من المشروعات
االستثمارية الزراعية المستقبلية التي تأتي ضمن توجه وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق
مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بلوغ األمن الغذائي وتحقيق االكتفاء الذاتي في الكثير من
المحاصيل المحلية, واشتملت على عدة مشاريع وزارية تهدف لتسويق المنتجات الزراعية من خالل
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2407347
https://www.dora.sa/185433
https://wasel-news.com/%D8%B3%D9%85%D9%88-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-4/
https://almnatiq.net/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A/
https://ksa-wats.com/528878
https://www.makkahnews.sa/5325120.html
https://profilenews.net/?p=541570
https://sadaaalarab.com/%d8%b3%d9%85%d9%88-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85-10/
https://majlis-news.com/696718/


مركزين تسويقيين للمنتجات الزراعية ومصنع للبن يحتوي على منطقة للتعبئة والتغليف والتسويق
ومركز للبذور والتقاوي يتم من خالله انتخاب أجود أنواع البذور المالئمة للمنطقة لضمان إنتاج صحي

ذي جودة عالية وإنتاج وفير.

كما بدأ الفرع بتشغيل مشروع مختبر فحص متبقيات المواد الكيماوية في المنتجات الزراعية وذلك
من خالل سحب العينات من المزارع الموردة لألسواق لضمان جودة المنتجات وسالمتها على صحة

المستهلك
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

بيئة العاصمة المقدسة تشارك في حمالت تطوعية لنجعلها خضراء لزيادة الوعي بأهمية تنمية الغطاء النباتيعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

6تكرار الرصدالعددالكاتب

بيئة العاصمة المقدسة تشارك في حمالت تطوعية لنجعلها
خضراء لزيادة الوعي بأهمية تنمية الغطاء النباتي

 حسن الغامدي _ الطائف
شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة ممثًال بقسم البيئة وقسم القطاع
غير الربحي والتطوع بمبادرة زراعة األشجار والزهور تفعيًال لحملة ( لنجعلها خضراء ) وذلك بالتزامن مع

اليوم العالمي للتطوع وبالشراكة مع الجهات ذات العالقة .
 

وتهدف هذه المشاركه في حملة ” لنجعلها خضراء ” إلى زياده الوعي بأهمية تنمية الغطاء النباتي
والمحافظة عليه وتحفيز المشاركة المجتمعية في أعمال التشجير وحث شرائح المجمتع المختلفة

12

https://www.albayannews.net/236882/
https://www.makkahnews.sa/5325047.html
https://sahmnews.com.sa/?p=194693
https://www.dora.sa/185351
https://wasel-news.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7/
https://cutt.us/L7U0N


للمشاركة في الفرص التطوعية التي تهدف إلى تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتحقيق
مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030 المتمثلة في تحسين جودة الحياة.

 
واقيمت عدة فعاليات للتشجير بمكتب تعليم شرق مكة الكرمة ، والهيئة العامة السعودية لعقارات

الدولة ، حيث تم تشجير عدد 750 شتلة بمقر األمارة بمزدلفة، وبمكتب تعليم شرق مكه المكرمة.
 

من جهته دعا مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد عبدالله
القرني المؤسسات والجهات التعاونية، والطالب ، لإلسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم

الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة .
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

7 ممارسات مخالفة في أسواق النفع العام بالشرقيةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

التحفظ على المنتجات الزراعية المعرضة للفساد والتلف
7 ممارسات مخالفة في أسواق النفع العام بالشرقية

أحمد المسري - الدمام
أكد مدير عام فرع وزارة الـبيئة والمياه والـزراعة بالمنطقة الـشرقية م. عامر المطيري، استمرار
الجوالت الميدانية في أسواق الـنفع الـعام، وإلـزام المخالفين بإزالة جميع الـبضائع والـسيارات
والعربات والمظالت المخالفة، والـتشوهات البصرية، مشيًرا إلى التعامل معها وفق اإلجراءات
ضة لـلـفساد والـتلـف، من ِقَبل إدارة أسواق النظامية المتبعة، والـتحفظ علـى أي منتجات زراعية معرَّ

النفع العام في جميع الجهات التابعة للفرع.
 

الباعة الجائلة
ن أنه سيتم الـتعامل مع جميع حاالت بيع العمالة المخالفة، والمهن غير النظامية داخل األسواق، وبيَّ

وحاالت الباعة الجائلـين في مداخل األسواق، والذين يتسببون في إعاقة الحركة المرورية.
 

نظام الزراعة
من ناحيته، لفت مدير عام إدارة األسواق والمسالـخ بفرع الـوزارة بالشرقية د. علـي الحاجي إلـى
تطبيق نظام الـزراعة المقر بالمرسوم الملـكي رقم «م/ 64» وتاريخ 1442/ 8/ 10 ه، والئحته
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الـتنفيذية، والتعامل مع المخالفين داخل األسواق والمسالخ في المنطقة الشرقية، وتطبيق جدول
تصنيف المخالفات لنظام الزراعة في أسواق الـنفع الـعام، وتوجيه عدة إنذارات للمخالفين لممارسة
مهنة البيع المخالف، وتداول المنتجات الزراعية غير المرخصة من الوزارة، والتي ُتعدُّ مخالفة يجب

إزالتها بشكل عاجل، بالتعاون مع الجهات المشتركة.

أبرز المخالفات
وأوضح أن هـناك 7 ممارسات مخالـفة، تشمل الوقوف الخاطئ المؤدي إلـى االزدحام المروري،
ومخالـفة الـنظام بالـبيع من غير موافقة أو ترخيص من الوزارة، وعرض منتجات غير صالحة لـلـتداول،
ووجود عمالة مخالفة وهاربة ومهن ال تتبع للعمل باألسواق، وممارسة البيع المخالفة على األرصفة
أو العربات المتحركة، واإلعاقة وعدم االلـتزام بعمل مفتشي الوزارة وإدارة السوق من إجراءات
تصحيحية ونظامية، إضافًة إلـى إلـقاء المخلفات، وعدم التعاون مع كوادر شركة النظافة ووجود،

التشوهات البصرية.
 

عمل متواصل
وبدأ فرع وزارة الـبيئة والمياه والـزراعة بالمنطقة الـشرقية الـعمل بشكل متسارع، منذ تسّلم مواقع
أسواق النفع العام والمسالخ بشكل تدريجي من أمانة المنطقة، وذلـك لـوضع بصمته في هـذه
المواقع الحساسة، والـتي تمس صحة اإلنسان بشكل مباشر، األمر الذي يتطلب بذل الجهد الكبير

لضبط سير هذه األسواق.
 

خطط التسيير
ووضع فرع الـوزارة خططه لتسيير هذه األسواق، بعد لقاء مدير عام الفرع م. عامر المطيري، وكيل
األمين للتعمير والمشاريع باإلنابة م. مازن بخرجي؛ الستكمال مسار نقل االختصاصات، في 12 من

أكتوبر الماضي.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

بيئة األحساء .. تطلق مبادرة تشجير في “يوم التطوع العالمي”عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

بيئة األحساء .. تطلق مبادرة تشجير في “يوم التطوع العالمي”

خليفة الجاسم - األحساء :  
بالتزامن مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع وضمن مبادرة ( لنجعلها خضراء) في موسمها الثالث
والذي أطلقها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبمشاركة مكتب وزارة البيئة
والمياه والزراعة بمحافظة األحساء ممثال بإدارة البيئة وبالتعاون مع إدارة مدينة الملك عبدالله
السكنية بالحرس الوطني تم البدء بتشجير عدد (32) ألف شتلة في المواقع الخاصة بإسكان الحرس
بحضور سعادة نائب مدير عام مكتب الوزارة باألحساء المهندس / عبدالعزيز العتيق ومدير إدارة
مدينة الملك عبدالله السكنية المهندس/ نبيل الحليبي وكذلك مدير فرع المركز الوطني لتنمية
الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية المهندس /أشرف الحاجي وذلك بمشاركة

منسوبي الجهات وعدد من المتطوعين والمهتمين بالبيئة .
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https://www.dora.sa/185342
https://shafaq-e.sa/147390.html
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

 حملة تشجير وتنظيف األودية والشواطيء والجزر بمحافظة القنفذةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

 حملة تشجير وتنظيف األودية والشواطيء والجزر بمحافظة
القنفذة

منصور نظام الدين - مكة المكرمة  
نظم مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة القنفذة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع حملة
تشجير وتنظيف األودية والشواطيء بمحافظة القنفذة بمشاركات عدة جهات حكومية وخاصة

ومتطوعين.
 

وأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن ابراهيم المعيدي : ان الحملة
تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع والقطاعات المختلفة ورفع حس

18

https://alkifahnews.com/archives/110599


المسؤولية لتصحيح السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة  ، إضافة إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية
والمحافظة عليها.

 
ويأتي ذلك تماشيًا مع قيم وزارة البيئة تجاة المسئولية المجتمعية كجزء اليتجزأ من هوية الوزارة ،
عبر طرح وتنفيذ المبادرات والفعاليات التي من شأنها إحداث أثر إيجابي في المجتمع الذي ننتمي

إليه.
 

واضاف” المعيدي : ” انه لمن دواعي سرورنا التنظيم والمشاركة في حملة تنظيف شواطئ
المحافظة ، كما نتطلع مستقبًال الستضافة المزيد من الفعاليات المماثلة من أجل نشر الوعي البيئي

وغرس ثقافة االستدامة.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

من يتولى مهمة تنظيم المياه في السـعوديةعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددفهد عامر األحمديالكاتب

من يتولى مهمة تنظيم المياه في السـعودية

فهد عامر األحمدي
    دول كثيرة في العالم ال تعاني من قــلة المياه .. البرازيل وفنلندا وايسلندا وكندا يمكن ألي منها
استيعاب (كافة البشر) دون أن يتأثر مخزونها المائي.. كندا لوحدها تضم 20% من المياه العذبة على
كوكب األرض، وفـنلندا وإيسلندا تغطي الثلوج والبحيرات العـذبة ثـلثي مساحتهما ــ أمـا البرازيل

فـتتفـوق على الجميع بفضل كميات الماء المهولة التي تقدمها روافـد األمازون وغاباته المطيرة!!
 

... وفي المقابل هناك دول تعاني من شح خطير في المياه الصالحة لالستهالك اآلدمي.. يقع

معظمها في منطقة الشرق األوسط ــ وتحديدًا في عالمنا العربي ــ ووصلت المؤشرات في بعضها
إلى مستوى ُمـقلق فعـًال.. قـطر، وإسرائيل، ولبنان، واألردن، وإيران، وليبيا، والكويت؛ تحتل بالترتيب
المراكز األولى عالميا في شح المياه ــ في حين تأتي السعودية في المركز الثامن حيث ال أنهار وال

بحيرات وال أمطار كافـية..
 

  حـالة التصحر والفقر المائي هي التي جعـلت اإلمبراطوريات الكبيرة تزهـد في جزيرة العرب (التي
ُتـشكل السعودية اليوم معظم مساحتها) وال تتجرأ على احتاللها.. الجـيوش اإلغريقية، والفارسية،
والرومانية، والعثمانية، والبريطانية؛ جميعها تجنبت التوغل فـيها بسبب ندرة المياه وحرارة الصحراء
وقسوة األجواء .. االستثناء الوحيد (خالل التاريخ المعروف) كان في العهد السعودي حيث ظهرت
دولـة حـديثة قادرة على النمو واإلزدهار في منطقة ال تصلح (من الناحية الجيوسياسية) لالستيطان

البشري..

"السعودية" تعـد اليوم ظاهرة تاريخية كونها نجحت في استباق احتياجاتها المائية بتحلية البحر
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https://ajel.sa/opinion/dk853cur3w


وجلب المياه من مسافات بعـيدة.. أصبح سكانها يصنفون ضمن األكثر استهالكًا للمياه بفضل 33
محطة تحلية (وضعت السعودية في المركز األول عالميا بنسبة 22,20% من الناتج العالمي)!

 
.. غـير أن مشاريع الدولة ال تكفي وحدها لمواجهة الطلب المتزايد على المـياه.. الحفاظ على رفاهيتنا

المائية يتطلب أيضًا مشاركة القطاع الخاص، وتنظيم عمل المنتجين للمياه، وتحمل المواطن نفسه
جزء من المسؤولية.

 
وألنني أؤمن بتوزيع األدوار ومشاركة القطاع الخاص؛ ال أخفي سعادتي بظهور قرار مجلس الوزراء
رقم 263 والقاضي بالموافقة على تنظيم هيئة المياه والكهرباء.. هذا القرار الذي لم ُيسلط عليه
الضوء كثيرًا رغـم أنه يمنح القطاع الخاص فرصة التنافس والمشاركة في إنتاج المياه. وكان أيضا
سببًا في ظهور (ُمـنظم المـياه) الذي يـتولى مهمة منح تراخيص للشركات وُتنظم مراقبة أنشطة

تقديم المياه..
 

وهذا يعني أن (ُمـنظم المياه) هو الجهة المسؤولة عن تنظيم المياه في البلد، والجهة المعنية
بإصدار الرخص للجهات الراغبة في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي (باستثناء أنشطة اإلنتاج
المزدوج التي تتعلق باإلنتاج المتزامن للكهرباء المرافق للمياه المحالة).. ومنذ ظهورها ــ قبل عامين
تقريبًا ــ أصدرت بالفعل تراخيص العمل لعدد غير قليل من الشركات المعنية بتقديم خدمات المياه
(مثل شركة المياه الوطنية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، والشركة السعودية لشراكات المياه،

شركة نقل وتقنيات المياه، وشركة مرافق... الخ).
 

 والحقيقة هي أن مجرد وجود جهة تتولى مهمة التنظيم والترخيص يعـد نقله نوعية كبيرة (سبق
وطالبت بها في مقال سابق).. يعني فتح باب القبول إلشراك نسبة أكبر من القطاع الخاص في إنتاج
المياه والخدمات المرافقة لها أسوة بمعظم دول العالم.. يعني أن الحكومة لن تكون مسؤولة
وحدها عن هذا النشاط، وأن دورها سـيتركز على منح التراخيص ومراقبة أداء الشركات بحسب
المؤشرات الشروط التي نالوا بموجبها رخصة العمل. بــدل أن تتحمل الدولة العــبء األكبر سيتولى

منظم المياه مهمة التأكد من جودة الخدمة من خالل 92 مؤشر أداء عالي الكفاءة.
 

  وما تجاوز توقعاتي فعًال هـو أن التراخيص الممنوحة للشركات لم تقتصر فقط على نشاط نقل
وتوزيع وبيع المياه ــ كما كنت اعتقد ــ بــل وشملت أيضا مجاالت متقدمة تقنيا كـإنتاج المياه
المحالة، ومعالجة المياه الُمـنقاة، والتخزين االستراتيجي، وإعادة استعمال مـياه الصرف الصحي (التي

تعـد بحد ذاتها ثروة مهدرة يمكنها تحويل مدنـنا الجرداء إلى غابات خضراء)...
 

... بقي أن أشير إلى أن مشكلتنا مع شـح المياه ال تتعـلق فـقـط بالجانب التقـني والتشريعـي..
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فـالجانب األول تم حله بإنشاء محطات التحلية (وابتكاراتنا المتواصلة في هذا الجانب) والجانب الثاني
اكتمل بظهور ُمـنظم المياه الذي يمنح تراخيص الخدمة واإلنتاج للقطاع الخاص.. ما يتبقى فقط هـو
الضلع الثالث والمتمثل في الوعـي االجتماعي (وعدم اإلسراف الفردي) في استهالك المياه ذاتها..
فرغـم بيئتـنا الصحراوية الجافة مايزال المواطن السعودي يحتل المركز الثالث عالميًا من حيث
استهالك الفردي للماء (بأكثر من 260 لتر يوميا) .. مايزال يتعـامل مع المياه بحسب المقولة العربية
القـديمة "الـماء أهـون موجـود" ألنــه لم يجـرب يـومًا الشطر الثاني من المقولة " ولكـنه أّعــز

مفـقـود"..
 

أدعـوكم ــ ونفسي ــ لتجربة تخفيض استهالكنا الفردي يـومًا بعد يـوم، وشهرًا بعد شهر، وعامًا بعد
عام.. لنكن أكثر وعـيًا، وابتكارًا، وإيمانًا بأن استهالك (األقـل) يعـني حصولنا على (األكثر)...
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

أمير الباحة يدشن مبادرة “بيئتنا غير في باحة الخير”عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

12تكرار الرصدالعددالكاتب

أمير الباحة يدشن مبادرة “بيئتنا غير في باحة الخير”

الباحة - واس
دّشن صاحب السمو الملكي األمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان
اإلمارة اليوم، وبالتزامن مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع، مبادرة “بيئتنا غير في باحة الخير”,

التي يقيمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمنطقة.
 

وتهتم المبادرة بالمجال البيئي ونظافة المتنزهات واألماكن العامة مثل مجاري األودية وضفاف
السدود والمواقع التاريخية واألثرية من خالل تفعيل دور العمل التطوعي للقيام بحمالت تطوعية
لتنظيف وإزالة المخلفات عن أهم المواقع الطبيعية بمنطقة الباحة التي يرتادها األهالي والزوار من

خارج المنطقة.
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https://www.spa.gov.sa/2407352
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https://ahwal.sa/archives/68470
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https://majlis-news.com/696729/
https://wasel-news.com/%d8%b3%d9%85%d9%88-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d9%8a%d8%af%d8%b4%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%aa/


وتهدف إلى المحافظة على المواقع الطبيعية وتحسين المشهد الحضاري لتلك المواقع،
والمحافظة على المواقع األثرية والتراثية وتعزيز قيم الفخر واالعتزاز بتاريخ المنطقة، مع تعزيز ثقافة
المجتمع المحلي بأهمية المحافظة على البيئة والمواقع الطبيعية واألثرية، وتفعيل دور العمل
التطوعي بالمنطقة، واالرتقاء بجودة المواقع الطبيعية والتاريخية بوصفها المورد السياحي األبرز في

منطقة الباحة.
 

وأكد سموه أهمية العمل التطوعي ودوره في المجتمع، مضيًفا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية عملت مشكورة على تطوير مفهوم العمل التطوعي وإتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع
متطلعًا إلى دور أكبر من الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي بالعمل على إيجاد الفرص التطوعية

من خالل برامج متنوعة تستوعب جميع الراغبين في خدمة مجتمعهم.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

 منتدى الجوف الزراعي يناقش عددًا من أوراق العمل بمشاركة دولية ومحليةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

 منتدى الجوف الزراعي يناقش عددًا من أوراق العمل بمشاركة
دولية ومحلية

سكاكا - واس
ناقش منتدى الجوف الزراعي الدولي األول الذي ُأقيم في مدينة سكاكا أمس, عددًا من أوراق العمل

المقدمة من متخصصين دوليين ومحليين.

وتطرقت ورقة العمل األولى إلى " التطبيقات المحلية واإلقليمية الستخدامات المياه المجددة "
استعرض فيها نماذج من دول العالم، حيث يساعد نظام المياه المعالجة على حماية البيئة من خالل
إعادة االستخدام المفيد لمياه الصرف الصحي بدًال من تصريف النفايات السائلة في البحار واألودية
فيتم معالجتها وإعادة استخدامها للتطبيقات المختلفة، الذي يساعد في الحفاظ على إمدادات مياه

الشرب من خالل توفير مصدر بديل لمياه الري واالستخدامات األخرى غير الصالحة للشرب.
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2407243
https://twasul.info/2001702/%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1/
https://www.al-madina.com/article/817814/
https://asf.news/101278/


كما استعرض خالل المنتدى ورقة عمل بعنوان "الروبوتات ودورها في إعادة تعريف المفهوم
الزراعي" التي أثبتت نجاحها في كثيرا من أنواع الزراعة واستعادة الغطاء النباتي وتسعى المملكة من
خالل رؤيتها على تحقيقها في تشجير الصحراء وإعادة تأهيل 40 مليار هيكتار مع تقليل االنبعاثات

الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويا بحلول 2030.

فيما ناقشت ورقة العمل األخيرة دور صندوق التنمية الزراعية في التمويل الزراعي استعرض خاللها
أهداف الصندوق وحجم التمويل المقدم من الصندوق واألنشطة الزراعية الممولة ونشاط الصندوق

في مجال الجمعيات التعاونية الزراعية.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

صاحب المليون شجرة: كان حلمًا وأصبح حقيقةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

خالل فعاليات منتدى الجوف الزراعي الدولي
صاحب المليون شجرة: كان حلمًا وأصبح حقيقة

المواطن - فريق التحرير
أصبح المزارع ناصر الحمد، صاحب مشروع زراعة مليون شجرة بالمملكة، أيقونة للعمل الزراعي
والكفاح، فيما يشارك ناصر بتجربته المثيرة في زراعة مليون شجرة زيتون، خالل فعاليات منتدى

الجوف الزراعي الدولي األول.
 

حلم مليون شجرة
وقال ناصر، في تصريحات تلفزيونية لصباح السعودية: إن مشروعي كان حلمًا وأصبح حقيقة بسبب

عدد من التشريعات والقوانين والتسهيالت الجديدة.

وأشار إلى أنه استلهم تنفيذ مشروعه من رؤية المملكة 2030، عبر استقطاب أفضل شبكات الري
في العالم مما سهل له زراعة أعداد كبيرة من أشجار الزيتون.

 
رؤية 2030

وجاء ذلك خالل افتتاح األمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، منتدى الجوف
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https://alkhaleej365.co/saudi-arabia-news/11835512


الزراعي الدولي األول أمس الثالثاء، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد
المحسن الفضلي، وذلك بمركز الجوف الحضاري بمدينة سكاكا.

 
وصرح األمير فيصل بأن قطاع البيئة والمياه والزراعة يشهد قفزات متطورة ونجاحات مستمرة في
ظل دعم واهتمام القيادة الحكيمة، التي قدمت نهضة تنموية شاملة ترجمتها عبر رؤية المملكة
2030 الطموحة والتي أولت القطاع الزراعي كل اهتمام ،و ترجم ذلك من خالل جهود وزارة البيئة

والمياه والزراعة لإلسهام في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز األمن الغذائي.
 

سلة غذاء
وأوضح أن منطقة الجوف سلة غذاء المملكة بمنتجاتها الزراعية المميزة التي وصلت إلى درجة

تنافسية عالية في األسواق المحلية والعالمية.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

 المملكة تطلق مبادرة "الثقافة والمستقبل األخضر"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

13تكرار الرصدالعددالكاتب

 المملكة تطلق مبادرة "الثقافة والمستقبل األخضر"

الرياض - واس
أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة "الثقافة والمستقبل األخضر" التي تهدف إلى تعزيز دور
الثقافة، ورفع الوعي بمركزية الثقافة في التنمية الشاملة والمستدامة، وتحُث على رسم سياسات
ر ثقافية وبرامج شاملة تسهم في تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف من آثار التغيُّ

المناخي، وتعزيز القدرة على التكّيف معها، والتعامل مع تحدياتها المختلفة.

أطلق المبادرة صاحب السمو األمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية
للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "األلكسو"، وذلك
على هامش فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية

30

https://www.okaz.com.sa/culture/culture/2121167?ref=rss&format=simple&link=link
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2407479
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https://albiladdaily.com/2022/12/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8/
https://www.alyaum.com/articles/6438902
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https://ajel.sa/local/t2k49f6z8f
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في الوطن العربي، التي استضافتها وزارة الثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم "األلكسو" اليوم في الرياض، بحضور وزراء ومسؤولين من 20 دولة عربية إلى جانب جامعة

الدول العربية، وممثلين عن المنظمات الدولية واإلقليمية.

وقال سمو وزير الثقافة في كلمة ألقاها خالل المؤتمر: "إن موضوع الثقافة والمستقبل األخضر يأتي
متوائما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن هنا تدعم المملكة الجهود الجماعية لتعزيز

المعارف والمهارات والممارسات المتصلة بجعل القطاع الثقافي أكثر استدامة وصداقة للبيئة".

وسيتم العمل على تركيز دور الثقافة في صياغة المستقبل األخضر، وتنفيذ التزامات الدول العربية
بتوظيف الثقافة ألجل التنمية المستدامة، وذلك من خالل إطالق "تقرير الثقافة واالستدامة في
العالم العربي" الذي سيتضمن خمسة محاور، أولها محور الثقافة والتنمية المستدامة "باالعتماد
على قوة الثقافة للترويج للمستقبل األخضر"، والذي ُيعنى بترسيخ دور الثقافِة في نشر نهج محوره
ر الُمناخي باالعتماد الناس، وكيفية دعم عملية متكاملة لرسم سياسات التعامل مع تداعيات التغيُّ

على قوة الثقافة وتأثيرها.

كما يسلط المحور الثاني الضوء على نقل المعرفة وتبادل الخبرات لصناعة المستقبل األخضر، وُيركز
على عمليات تنسيق الجهود بين الدول العربية من أجل نقل المعرفة، وتبادل الخبرات لصناعة
ر المناخي والسياسات الثقافية المحلية" من المستقبل األخضر؛ فيما يتناول المحور الثالث "التغيُّ
خالل التقدم في التزامات الدول العربية بجهود االستدامة الدولية، وإبراز إسهام المنطقة في جهود
ر الُمناخي ضمن السياساِت الثقافيِة المحلية حماية الكوكب من خالل إدراج قضية التعامل مع التغيُّ

واإلقليمية.

أما المحور الرابع "تراث أخضر.. من أجل محيٍط سليم وتنمية مستدامة" فيبحث بلورة مفهوٍم
ُمستحدث وهو "التراث األخضر"، الذي يتجاوز ما اصطلح عليه اليوم بالتراث الطبيعي، أو التراث
البيئي ليشمل كل المبادرات التي من شأنها أن ُتحافظ على التراث الثقافي والطبيعي، وتنميتهما

عبر التركيِز على استغالل الموارد والخامات الطبيعية في مختلف مجاالت التراث الثقافي.

فيما يبحث المحور الخامس "المدن المستدامة والمبدعة والحلول الثقافية لضمان االستدامة"
توظيف قوة الثقافة بوصفها عنصرًا إستراتيجّيًا من أجل مدن أكثر شمولّية وإبداعًا واستدامة، كما
يقترح وسائل وطرقًا متجددة لوضع الثقافة في صلب استدامة المدن، وتعزيز حضورها في شبكة

المدن المبدعة.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

 سمو وزير الثقافة: توظيف الثقافة نحو المستقبل األخضر ُيسهم في ترسيخ الثقافة في النقاش التنموي العالميعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

 سمو وزير الثقافة: توظيف الثقافة نحو المستقبل األخضر
ُيسهم في ترسيخ الثقافة في النقاش التنموي العالمي

الرياض - واس
برعاية صاحب السمو األمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية
والثقافة والعلوم، استضافت وزارة الثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
"األلكسو" الدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن
العربي، اليوم, في مدينة الرياض، بحضور وزراء ومسؤولين من 20 دولة عربية، إلى جانب ممثلين عن

جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية واإلقليمية .

وقال سمو وزير الثقافة، رئيس الدورة الثالثة والعشرين: " تستهدف دورة هذا العام التي تتمحور
حول موضوع رئيس وهو "الثقافة والمستقبل األخضر"، جعل القطاع الثقافي أكثر استدامًة ، حيث
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نسعى ألن تكوَن انطالقًة لجهود دولية تشمل القطاع الثقافي بمختلف تفّرعاته، وتمتد لتغطي جميع
عناصر سلسلة القيمة فيه".

وأضاف : "يسهُم توظيف الثقافة نحو المستقبل األخضر في ترسيخ الثقافة في النقاش التنموي
العالمي، وهو األمر الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو
ولي العهد -حفظهم الله- عنايتهما الكاملة عبر مشاركة المملكة الفاعلة في المنصات الثقافية
العالمية، كما يأتي موضوع "الثقافة والمستقبل األخضر" متوائمًا مع مستهدفات "رؤية المملكة
2030", ومن هنا، تدعم المملكة الجهود الجماعية لتعزيز المعارف والمهارات والممارسات المتصلة

بجعل القطاع الثقافي أكثر استدامة وصداقة للبيئة ".

وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، خالل
المؤتمر أهمية إعطاء زخم جديد لدور الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة، مع العمل على تطوير
سياسات فّعالة للقطاعات ُتحقق القيمة المضافة في الجهود الجماعية الرامية إلى التحول نحو

مستقبل أكثر إبداعًا واستدامة .

وثمن المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمر في كلمته
الدور الفعال والحيوي لقيادة سمو األمير بدر بن عبدالله بن فرحان, وزير الثقافة بالمملكة العربية
السعودية الحكيمة للحوارات والنقاشات العربية تحضيرا لمؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات

الثقافية والتنمية المستدامة.

كما بحث المؤتمر سبل االستفادة من قوة الثقافة في زيادة الوعي بالتحدي الذي يفرضه التغير
المناخي، ومواجهة األزمات طويلة األمد المتعددة الجوانب والمرتبطة بالعواقب الوخيمة لالحتباس
الحراري، وفقدان التنوع األحيائي والتوسع الحضري العشوائي، والتنمية غير المستدامة, إضافة إلى
بحث آليات تعزيز الوحدة الثقافية لألمة العربية من خالل بناء مجتمعات المعرفة المتعددة
والشمولية، وتعزيز انفتاح الثقافة العربية على ثقافات العالم، ودعم األواصر مع الثقافات اإلنسانية،
واإلسهام الفاعل في صياغة المشروع الحضاري اإلنساني في إطار قيم االختالف والتنوع، مع مراعاة
خصوصيات الثقافة العربية الزاخرة حضاريًا وتراثيًا وتاريخيًا ومعرفيًا، لكونها تستمد ديمومتها

وصيرورتها من تنوعها وعراقتها وتعدد مناهلها الجغرافية والتاريخية واللغوية.

وناقش المؤتمر عددًا من مشاريع العمل الثقافي المشترك التي من شأنها أن ُتسهم في تحقيق
التكامل الثقافي بين الدول العربية, كما صادق المؤتمر على توصيات اللجنة الدائمة للثقافة العربية
المنعقدة في الرياض يوم 5 ديسمبر 2022م، إضافة الستعراض تقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات
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الدورة السابقة الـ (22) لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي المنعقدة
بدولة اإلمارات العربية المتحدة يومي 19-20 ديسمبر2021م.

واطلع المؤتمر على نتائج ومخرجات مؤتمر اللغة العربية في المنظمات الدولية الذي أقامه مجمع
الملك سلمان العالمي للغة العربية في مدينة الرياض برعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز -أيده الله- وأثنى المؤتمر على جهود المملكة في خدمة اللغة العربية
ومبادرتها الرائدة بدعم حضور اللغة العربية في أروقة وأعمال المنظمات الدولية، حاثا على األخذ
بتوصيات المؤتمر، ومهنئًا مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية على نجاح أعمال المؤتمر الذي

ُيشكل دفعًا قويًا في نقل اللغة العربية إلى المحافل الدولية.

وشكل المؤتمر فرصة متاحة لتفكيٍر أكثر شموًال ومرونة لتأكيد دور ومكانة الثقافة والتراث في
صناعة مستقبل أفضل لألجيال القادمة، في سياقات التحّول التدريجي نحو سياسات ثقافية أكثر
شموًال وفعالية، يشارك فيها ويستفيد منها مختلف أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك
الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والفاعلين في القطاعين العام والخاص

.

 

 

34



الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

زيارة وبحث وتوثيق.. 6 جهات وطنّية أوصلت "البن الخوالني" إلى "اليونسكو"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

زيارة وبحث وتوثيق.. 6 جهات وطنّية أوصلت "البن الخوالني" إلى "اليونسكو"

أصبح العنصر الـ11 السعودي لدى المنظمة العالمية

عبدالرحمن السلماني
تّوج "البن الخوالني" جنوب السعودية بضّمه إلى منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
"اليونسكو"، وتسجيله في قائمة التراث العالمي، من خالل جمع المعارف والمهارات المرتبطة
بـ"الُبن الخوالني" وزراعته، وإبراز دور المملكة في إثراء التراث الحضاري اإلنساني، تزامًنا مع عام

القهوة السعودية 2022.
 

رحلة التوثيق
جاء هذا التسجيل بدعم حكومي وفريق وطني مشترك لتوثيق "الُبن الخوالني"، وتقديمه إلى
"اليونسكو"؛ بوصفه أحد عناصر التراث الثقافي غير المادي في  السعودية، فتكّون الفريق من وزارة
الثقافة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والمندوبية السعودية الدائمة لدى
اليونسكو، وهيئة التراث، وهيئة فنون الطهي، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث "نحن

تراثنا".
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مراحل التوثيق

بدأت رحلة توثيق "البن الخوالني" في 2019 عند زيارة الفريق المحافظات المنتجة لـ"الُبن الخوالني"
جنوب السعودية، وقيام الفريق بجوالت ولقاءات مع عدد من المزارعين في مزارع الُبن؛ للتعرف على
شجرة الُبن وزراعتها، وفترات نموها حتى نْضج ثمارها وجْنيها، وما يتبعها من مراحل حتى تصبح قهوة

جاهزة للشرب، وتوقيع عريضة تسجيل "البن الخوالني" في "اليونسكو" من المزارعين.
 

"الريث" أبرز المحطات
كانت باكورة عمل فريق توثيق "ُبن خوالن" لدى المنظمة العالمية للتراث "اليونسكو" في
"محافظة الريث" بمنطقة جازان؛ إذ زار الفريق المحافظة، وقاموا بجولة في مزارع الُبن الشهيرة في

محافظة "الريث".
 

عاصمة "البن الخوالني"
جاءت عاصمة "البن الخوالني" وحاضنة مهرجان الُبن "محافظة الداير" إحدى أهم محطات الفريق؛ إذ
قام الفريق بجولة على أبرز مزارع البن في آل قطيل وحبس ودفا وآل سلمى، وشاركت بعض الجهات

من الفريق في "مهرجان البن الخوالني" الذي يقام في محافظة الداير كل عام.
 

زيارة الفريق لـ"فيفاء"
وكانت "محافظة فيفاء" من ضمن المحافظات المستهدفة من فريق توثيق "البن الخوالني"؛ إذ

اطلع الفريق على ما تكتنزه المحافظة من موروث، يتمثل في شجرة البن، والتقوا بأبرز المزارعين.
 

التوثيق ينتهي بالتتويج
وأخيًرا وبعد رحلة امتدت لحوالي 4 سنوات من الزيارة والبحث والتوثيق؛ انضم "البن الخوالني" إلى
ا لدى منظمة األمم المتحدة للتربية عناصر التراث الثقافي السعودي غير المادي، المسجلة رسمي�

والعلوم والثقافة "اليونسكو"، لتصبح 11 عنصًرا مسجًال باسم "السعودية".
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محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية تسعى إلى استخراج األحافير بنطاقهاعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية تسعى إلى استخراج األحافير بنطاقها

ضمن جهود حماية وتطوير التراث الجيولوجي والتاريخي الثمين
في المملكة

واس
أكدت هيئة تطوير محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية، عن استمرار جهودها في عملية
استكشاف واستخراج األحافير داخل نطاق المحمية، بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية

السعودية، وذلك ضمن إطار التعاون في استكشاف التاريخ الجيولوجي داخل نطاق المحمية.
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وأوضحت المحمية أن البرنامج يهدف إلى الكشف عن المزيد من االكتشافات الجيولوجية؛ لحماية
وتطوير التراث الجيولوجي والتاريخي الثمين في المملكة، وإضافة وجهات سياحية مستدامة؛

تماشًيا مع رؤية المملكة 2030
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هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية توقع عقدًا مع دارة الملك عبدالعزيز لتوثيق المحميةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

8تكرار الرصدالعددالكاتب

هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية توقع عقدًا مع دارة
الملك عبدالعزيز لتوثيق المحمية

واس
وقعت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية ودارة الملك عبدالعزيز اليوم، عقدًا لتوثيق
محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بهدف جمع المعلومات المرتبطة بنطاق المحمية، وتشمل روضتي
الخفس والتنهات وصحراء الدهناء وهضبة الصمان، وذلك امتداًدا لمذكرة التعاون الموقعة في يناير

الماضي 2022م بين الهيئة والدارة.
 

ويأتي مشروع التوثيق مع الدارة ضمن إطار سعي هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية
لتوثيق المقومات الطبيعية والتاريخية للمحمية، والتعريف بمسميات أوديتها وشعابها وروضاتها،
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وأبرز الحيوانات والنباتات والموارد الطبيعية التي تزخر بها، مما يسهم في المحافظة على اإلرث
التاريخي للمنطقة.

 
ومن الُمقرر أن تعمل دارة الملك عبد العزيز في إعداد توثيق شامل للمحمية، ويشتمل النطاق
التنفيذي للمشروع على مسارات رئيسة هي: األدوية والشعاب، والحياة الفطرية، والمواقع
التاريخية، والدروب والمسارات، وتحديد أماكن الرعي قديًما، والتوثيق التاريخي لزيارات الملوك
والرؤساء، إلى جانب تخطيط اللوحات التعريفية للمواقع داخل المحمية، وتنفيذ كتاب تذكاري عن

المحمية بعدة لغات.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

وفد صيني يزور مهرجان اإلبل ويطلع على تراث المملكةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

وفد صيني يزور مهرجان اإلبل ويطلع على تراث المملكة

مكة المكرمة
زار وفد صيني يضم 24 اقتصادًيا، اليوم، مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل في نسخته السابعة التي

تقام تحت شعار "همة طويق".

واّطلع الوفد على آلية دخول اإلبل إلى المهرجان وتسجيلها وطريقة التحكيم بها، ومن ثم توّجه إلى
مقر الفعاليات في المهرجان، وتجولوا في صالة "همة طويق"، وشاهدوا األركان المتنوعة، وما

ضّمته من شركات محلية وعالمية عرضت منتجاتها داخل أرض المهرجان.
 

وأعرب الوفد عن سعادته بالزيارة، كونها فرصة لهم لالطالع عن قرب على ثقافة المملكة وموروثها
الوطني، مؤكدين أن اإلبل تعّد من الموروث الثقافي للمملكة، وكان لها دور كبير في الماضي،
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ويجب االستمرار في المحافظة على هذا الموروث في الحاضر والمستقبل.
 

وعّبر الوفد الزائر عن امتنانهم لحسن الضيافة وحسن االستقبال وكرم المستقِبلين، مبدين
اندهاشهم الشديد لما وجدوه من إعجاز في صحراء المملكة العربية السعودية، وكيف تم تحويل

هذه الصحراء إلى تحفة فنية من خالل مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

سفير بنغالديش يزور مهرجان اإلبل ويشاهد عرَض فردي دق المجاهيم والحمرعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

سفير بنغالديش يزور مهرجان اإلبل ويشاهد عرَض فردي دق
المجاهيم والحمر

الرياض - واس
زار سفير جمهورية بنغالديش لدى المملكة، مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل في نسخته السابعة التي

تقام تحت شعار "همة طويق".
وأبدى إعجابه بالمهرجان وتجّول في أروقته، والتقى عدًدا من ُمالك اإلبل، حيث تعّرف على أنواعها

وفئاتها، وشاهد عرَض دق المجاهيم والحمر أمام لجان التحكيم.

ووصف السفير التجربة بالممتعة والجديرة باالهتمام، لكل من يأتي من بلدان ال تعرف شعوبها شيًئا
عن اإلبل.
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وختم حديثه متقدًما بالشكر للقائمين على هذا الحدث العالمي، لما لقيه من حفاوة في االستقبال
وكرم في الضيافة.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

مختصون ينّقبون في التراث العربي بحثًا عن مصطلحات اإلبلعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مختصون ينّقبون في التراث العربي بحثًا عن مصطلحات اإلبل

واس - واس
نّقب مختصون باألدب واللغة العربية في التراث العربي بحثًا عن مصطلحات اإلبل الفصيحة والعامية،
وذلك ضمن الندوة التي نظمها نادي اإلبل بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أمس الثالثاء

ضمن البرنامج الثقافي لمهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل في مقر المهرجان بصياهد الدهناء.

وأدار ندوة مصطلحات اإلبل بين الفصحى والعامية أستاذة األدب والنقد بجامعة الملك سعود
الدكتورة نورة القحطاني، واستعرض أستاذ األدب بجامعة القصيم الدكتور ابراهيم الدغيري في
الورقة العلمية األولى وصف الناقة عند ثالثة من أبرز الشعراء العرب، وهم طرفة بن العبد وحميد بن

ثور الهاللي وذو الرمة.

وأشار الدكتور الدغيري إلى أن اإلبل ساعدت اإلنسان على التكيف مع بيئته في الجزيرة العربية،
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ولذلك خّلدت في األشعار والنقوش التي وصفت عمق العالقة والتضامن بين اإلنسان واإلبل في
الجزيرة العربية.

وأوضح أن تشبيه اإلبل في شعر العرب يدور حول محاور، أبرزها القوة وعناصر الطبيعة ومظاهر
الطبيعة، وعدة تشبيهات متفرقة أخرى، مشيًرا إلى أن بعض الشعراء وصفوا اإلبل في أشعارهم بأنها
مصدر إلزالة الهم والتشتت الذهني، كما وصفها بعضهم بالعظمة والكبر والضخامة وبالقصر الكبير
والبرج العالي والصرح والسفينة وبالشدة والقوة، داعًيا إلى زيادة وعي الناس بالتراث وباللغة العربية

الفصحى، كي تكون جزءًا من شخصياتهم، وجعل الجيل الجديد يعتز ويحرص على لغته وتراثه.

إلى ذلك، تناول المؤلف والناقد األدبي سليمان النغيمشي في ورقته، أهمية مصطلحات اإلبل
العامية وأصلها الفصيح في لسان العرب، مشيًرا إلى أن الجزيرة العربية حافظت على لغتها العربية
وبناء كلماتها منذ العصور األولى، ولم تبدأ الكلمات المهاجرة في مزاحمة المفردات الفصحى إال مع
الفتوحات اإلسالمية، إذ حضر بعد ذلك ما يسمى بالمصطلحات العامية التي أصبحت مقبولة في

عصرنا عند العامة.
وأشار النغيمشي إلى أن مجال اإلبل ظل بعيًدا عن اللسان العامي، وحافظ على كلماته ومصطلحاته،
ولم يتأثر كثيًرا بالكلمات المهاجرة، داعًيا إلى حماية اللغة الفصحى من االندثار وحماية كلماتها

ومصطلحاتها.

واستعرض خالل الورقة، عدًدا من مصطلحات ومسميات اإلبل وأصولها في اللغة العربية.

وتناول الشاعر والباحث في اللغة العربية تركي الغنامي مصطلحات اإلبل وازدواجيتها بين الفصحى
والعامية، مؤكًدا وجود ثراء لغوي في مصطلحات ومسميات اإلبل بسبب اتساع جزيرة العرب وتوسع
لهجاتها، مبينًا أن الشعر العربي تناول اإلبل في نسبها إلى المواضع والقبائل، كما أن ُجل وصفها

يتمثل في وصف الهجن والجيش خاصة، وبالسمن وكثرة الحليب ووفرته.

وفي الورقة العلمية األخيرة، تحّدث أستاذ الذكاء االصطناعي المساعد في جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية الدكتور عبدالرحمن العصيمي، عن توظيف الذكاء االصطناعي في بناء المعاجم،
وتطرق إلى مفهوم المعاجم اإللكترونية الحديثة، وكيفية بناء معجم حديث باستخدام أدوات الذكاء
االصطناعي، وكذلك استخدام الذكاء االصطناعي والبيانات للتعرف على الكلمات ضمن النص وسياق

الكلمة، ومراحل الصناعة المعجمية الحديثة.

ولفت إلى دور المساعدة اللغوية في تصحيح الكلمات، والترجمة اآللية ومحركات البحث وقدرتها
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على الوصول للمعلومة الصحيحة، وإظهار كل سياقات الكلمة ألنها لم تعد محدودة بمساحة معينة
كما في المعاجم التقليدية، والنظرة المستقبلية للمعاجم اإللكترونية.

ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل الذي تقام فعالياته بالصياهد تحت شعار "همة طويق" األكبر
من نوعه عالميًا لجهة عدد المشاركين والجوائز، ويشهد مشاركات خليجية عربية وعالمية وحقق
أرقامًا قياسية، عمل خالله نادي اإلبل بكل إمكاناته من أجل خدمة اإلبل وُمّالكها، وكذلك محبي ذلك

الموروث الشعبي بشكل يرضي طموحات الجميع.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

بحزم ممزوج بـ"األسف".. إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل تلغي فئة "المفاريد"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

بحزم ممزوج بـ"األسف".. إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل
تلغي فئة "المفاريد"

نافل السبيعي
دون سابق إنذار، هّبت رياح الحزم من شمال شرق العاصمة الرياض؛ حيث الصياهد الجنوبية لصحراء
الدهناء، بإعالن إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل في نسخته السابعة، إلغاء فئة المفاريد بكار للون
المجاهيم، وذلك بناًء على تقارير اللجان الطبية ولجنة االستئناف، التي كشفت محاوالت "العبث" في

هذه الفئة المقرر انطالق منافساتها يوم الثالثاء الماضي.
 

هذه الرياح القادمة من "الصياهد" كانت عاتية على العابثين وجرس إنذار لكل من يحاول العبث في
أهم موروث شعبي لدى أبناء الجزيرة العربية، فيما كانت برًدا وسالًما على المالك والعاشقين لإلبل،

والمتطلعين إلى منافسة شريفة في أكبر وأغلى المسابقات في الوطن العربي.
 

وبكلمة "لألسف" علق رئيس مجلس إدارة نادي اإلبل رئيس ومؤسس المنّظمة الدولية لإلبل الشيخ
فهد بن فالح بن حثلين، على حادثة العبث في فئة المفاريد بكار للون المجاهيم؛ حيث حملت هذه
الكلمة العديد من الرسائل الصارمة؛ أبرزها التصّدي بكل حزم أمام العابثين، فيما أكدت على مواصلة
"نادي اإلبل" جهوده الحثيثة في مكافحة آفة العبث والتوعية بمخاطره، والتذكير بأضراره وأثاره على

اإلبل.
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كلمة "لألسف" المعلقة في أعلى البيان الحازم المنشور في حساب نادي اإلبل على "تويتر"؛ أعادت
التأكيد على الهدف األسمى لنادي اإلبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين، بأن تكون منافسات مهرجان
الملك عبدالعزيز لإلبل دائًما وأبًدا ميداًنا للعدالة والنزاهة، وذلك بتطبيق أعلى المعايير المتطورة

في الفحوصات على جميع الفئات المشاركة في المهرجان.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

سمو أمير تبوك يلتقي برئيس وأعضاء الجمعية التعاونية بالمنطقةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

سمو أمير تبوك يلتقي برئيس وأعضاء الجمعية التعاونية
بالمنطقة

تبوك - واس
التقى صاحب السمو الملكي األمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتب
سموه اليوم، برئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة األغراض بتبوك المهندس رياض بن

محمد الناصر، وأعضاء مجلس اإلدارة بمناسبة إعادة تشكيل المجلس في دورته الجديدة.

ورحب بأعضاء المجلس مقدمًا لهم التهنئة، متمنيًا للمجلس الجديد التوفيق والنجاح في دورته
الجديدة، مؤكدًا أهمية الدور الفاعل للجمعية في خدمة الزراعة والمزارعين بالمنطقة .

واطلع سمو أمير منطقة تبوك خالل اللقاء على أعمال الجمعية وخططها وبرامجها التي ستنفذ خالل
الفترة المقبلة، منوهًا بما يحظى به القطاع الزراعي والمزارعون من اهتمام ورعاية ودعم القيادة

الرشيدة - حفظها الله - .
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وأكد سموه أهمية دعم جميع أعمال الجمعية من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير
جميع اإلمكانات إلنجاح أعمالهم .
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

محافظ النبهانية يدشن مهرجان العسل بنسخته الثانية بالمحافظةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

محافظ النبهانية يدشن مهرجان العسل بنسخته الثانية
بالمحافظة

النبهانية - ثايب المضيبري :  
دشن سعادة محافظ النبهانية األستاذ طارق بن عبدالله اليحيى مساء أمس الثالثاء ، مهرجان العسل

بنسخته الثانية بالمحافظة ، وذلك في منتزه األمير فيصل بن بندر بالمحافظة.
 

وطلع سعادته على أركان النحالين ونواع العسل وخصائصه وفوائده التي ذكره البائعون للعسل
وكذلك الجهات الحكومية واالهلية واالسر المنتجة.

 
ويتضمن المهرجان على العديد من الفعاليات المتنوعة والمتعدده أسر منتجه ‘ العاب حركية ،
شخصيات كرتونية ،فرقة شعبية ، ركن العسل,اركان الجهات الحكومية،ركن الطبخ الشعبي ، العاب
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شعبية ،السيارات الكالسيكية, مهارات كرة القدم .

باالضافة لمسرح الطفل والسحوبات اليومية على العديد من الجوائز القيمة ، وتستمر فعليات
المهرجان لمدة أسبوعين .
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

 جمعية أصدقاء البيئة تشارك في المبادرة التطوعية لزراعة أشجار (القرم) ضمن حملة (لنجعلها خضراء)عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

 جمعية أصدقاء البيئة تشارك في المبادرة التطوعية لزراعة
أشجار (القرم) ضمن حملة (لنجعلها خضراء)

دالل القحطاني - الخبر  
في إطار تفعيل حملة (لنجعلها خضراء ) شاركت جمعية اصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية في مبادرة
تنظيف و زراعًة شتالت من أشجار الشورى (القرم) او ما يعرف بالمانجروف في شواطيء الخليج
بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وبمشاركة عدة جهات ، وعدد

من المتطوعين والمتطوعات .
 

حيث استهدفت المرحلة األولى تاروت وبعض المناطق الغير مزروعة في منطقة الزور و المرحلة
الثاني شواطي خليج صفوى و المرحله االخيرة سيهات ،وتستغرق المبادرة شهر، ،والتي بدأت اعتبارًا
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من تاريخ 8 نوفمبر 2022 م ،يومي (الثالثاء_الجمعه) من كل اسبوع ،من الثالثه حتى السادسة مساًء
.

وقد شاركت جمعية اصدقاء البيئة ممثلة بمنسوبات الجمعية وعدد من المتطوعين بالمشاركة في
تفعيل المبادرة على شواطئ خليج صفوى عصر يوم الجمعة 8 جمادى االول 1444 هـ الموافق 2

ديسمبر 2022 م ، في غرس مساحات بحرية من شاطيء مدينة صفوى، بأشجار المانغروف.

ويوم الثالثاء 6 ديسمبر 2022 م الموافق 12 جمادى االول 1444 هـ وذلك في اطار تفعيل المبادرة
التطوعية لزراعة (أشجار المانجروف ) و ذلك تماشيًا مع مبادرتي (السعودية الخضراء) و (الشرق
االوسط االخضر ) والتي اطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد صاحب السمو الملكي االمير محمد
بن سلمان ال سعود \حفظه الله _ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية
2030.،والمساهمة في تحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة لألمم المتحدة ،والتي منها

العمل من أجل المناخ، والحياة تحت الماء والحياة على األرض.
 

وتكمن ميزة مبادراته حفظه الله كونها مبادرات طموحة ورائدة وتساعد في الحد من التصحر، وتعزيز
التنوع الحيوي، ويّعّول ذلك االهتمام بزراعة اشجار(القرم )او مايطلق عليها المانغروف للحد من
انبعاث ثاني أكسيد الكربون والتخفيف من التلوث، والمساهمة في دعم أهداف رؤية المملكة
2030، والحرص على تحسين التنوع النباتي، وحياة الكائنات البحريه كاالسماك والقشريات التي تاخذ

منها مسكنًا لها وايضا لزيادة المساحات الخضراء،وخفض درجة الحرارة،وتحسين المناخ، وهذا يتوافق
مع مفهوم اإلقتصاد الدائري للكربون في المملكة ، ويتماشى مع برامج رؤية المملكة 2030
الطموحة، واالستدامة البيئة في المملكة وكذلك مع األهداف العالمية للتنمية المستدامة لألمم

المتحدة.

وسعيا منها لنشر التوعية والتثقيف للمجتمع بكافة شرائحه للمحافظة على النباتات وإيجاد بيئة
طبيعية وصحية وامنه ،وتسعى المملكة تحقيق نقلة نوعية وجذرية في منطقة الشرق األوسط في
االهتمام بحماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي،مما يساهم بمستقبل نظيف وحياة بيئية وصحية
امنه ، وأكثر استدامة، ترتقي بجودة حياة اإلنسان، ورفاهيته وحياة الكائنات الحية لما يعود على

الحياة البشرية بالنفع والفائدة.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

 "دوريات األمن" تضبط (11) مخالًفا لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (9) مركباتعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

21تكرار الرصدالعددالكاتب

 "دوريات األمن" تضبط (11) مخالًفا لنظام البيئة بحوزتهم حطب
محلي معروض للبيع على متن (9) مركبات

 

الرياض -واس
ضبطت دوريات األمن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم والحدود الشمالية ونجران
والجوف وحائل، (11) مخالًفا لنظام البيئة، (10) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، بحوزتهم
حطب محلي معروض للبيع على متن (9) مركبات، واتخذت بحقهم اإلجراءات النظامية، وسلموا

المضبوطات لجهة االختصاص.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي
داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف
المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة. وحثَّ األمن العام على اإلبالغ عن أي حاالت
تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على األرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض

والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

القوات الخاصة لألمن البيئي تضبط (11) مخالًفا لنظام البيئة لقطعهم األشجار وتخزينها وتفحيمهاعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

10تكرار الرصدالعددالكاتب

القوات الخاصة لألمن البيئي تضبط (11) مخالًفا لنظام البيئة
لقطعهم األشجار وتخزينها وتفحيمها

جدة - واس
ضبطت القوات الخاصة لألمن البيئي (11) مخالًفا لنظام البيئة، (10) مقيمين من الجنسية
الباكستانية، ومقيما من الجنسية المصرية، لقطعهم األشجار وتحويلها إلى فحم في محافظة جدة،

وبحوزتهم أكثر من (700) متر مكعب من الحطب والفحم المحليين.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة لألمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه ُطبقت
اإلجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المخالفين والكميات المضبوطة للجهات المختصة، مؤكًدا أن
قطع األشجار من أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين
الحطب والفحم المحليين إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب. وحث المتحدث الرسمي 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 14-05-1444

األمن العام يضبط أكثر من 80 مخالًفا للبيئةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

ضمن حملة وزارة الداخلية ..
األمن العام يضبط أكثر من 80 مخالًفا للبيئة

الرياض - فهد اللويحق
ضبط األمن العام 87 مخالًفا لنظام البيئة ، ُعثر بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع ، و 10 أطنان من

الفحم المحلي تم تخزينه ألغراض تجارية .
 

وجاءت جهود المديرية العامة لألمن العام في ضبط المخالفين والعابثين بالبيئة والحياة الفطرية من
خالل انتشار دوريات األمن ، ومتابعة القوات الخاصة ألمن الطرق ، باإلضافة إلى شرط المناطق التي
تمكنت خالل األسبوعين الماضية من ضبط عدد من المواطنين والوافدين وبحوزتهم حطب محلي ،

و أطنان من الفحم المحلي تم تخزينه ألغراض تجارية .
 

وقد اتخذت الجهات األمنية بحقهم اإلجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة االختصاص ،
علًما أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في األنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال
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لكل متر مكعب .
 

يأتي ذلك ضمن حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل
المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف

المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة .
 

وتحثَّ وزارة الداخلية على اإلبالغ عن أي حاالت تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على األرقام
(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

 "المياه الوطنية" تنفذ مشروعًا بيئيًا في القصيم بتكلفة تتجاوز 89.8 مليونعنوان الخبر

أخبار شركة المياه الوطنيةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

29تكرار الرصدالعددالكاتب

 "المياه الوطنية" تنفذ مشروعًا بيئيًا في القصيم بتكلفة تتجاوز
89.8 مليون

بريدة - واس
أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الشمالي عن االنتهاء من تنفيذ مشروعًا بيئيًا في
القصيم بتكلفة تزيد على 89.8 مليون ريال، بهدف توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 27 ألف

مستفيدًا في 29 حي من أحياء محافظات المنطقة.
 

وأكدت الشركة أن المشروع تضمن إنشاء شبكات للصرف الصحي في عدد من محافظات منطقة
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ي ي
القصيم بتكلفة 89.880.272 رياًال، مبينة أنه جرى مد شبكات بطول 108,634 متًرا طولًيا، وتنفيذ
3,519 توصيلة منزلية في محافظات عنيزة، والرس، والمذنب، والبكيرية، والبدائع، والخبراء، ورياض

الخبراء، إضافة إلى تشييد محطة رفع بسعة 7,280 متًرا مكعًبا يوميًا في محافظة البكيرية، لخدمة
أكثر من 27.207 مستفيدين جدد.

وبّينت أن مشروع شبكات الصرف الصحي سيخدم أحياء الخندق، والمحمدية، والسالم، والفاخرية،
والمزادة في محافظة عنيزة، وأحياء الشهداء، والجندل، ووادي الرمة، والبهجة في محافظة الرس،
وأحياء الروضة، والمنار، والنخيل، والرمة، واألصفر في محافظة البدائع، وأحياء الريان، واليرموك،
والياسمين، والقدس، والربوة في محافظة البكيرية، وأحياء الريان، والخزامى، وقرطبة، والبستان في
محافظة المذنب، وأحياء المحسن، والزهرة، والبلد القديم، والمجد، والعزيزية، والمنار في محافظتي

الخبراء ورياض الخبراء.
ويأتي المشروع ضمن مستهدفات شركة المياه الوطنية لالرتقاء بمستوى خدمة العمالء، والتوسع

في نسب التغطية لخدمات الصرف الصحي، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للخدمات.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

“المياه الوطنية” تكشف الحد األدنى المسموح به لتقسيط فاتورة المياهعنوان الخبر

أخبار شركة المياه الوطنيةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

“المياه الوطنية” تكشف الحد األدنى المسموح به لتقسيط
فاتورة المياه

الرياض - متابعات
أوضحت شركة المياه الوطنية، عن الحد األدنى لتقسيط فاتورة المياه للعقارات التجارية.

 
وأكدت الشركة، أنه يمكن طلب تقسيط الفاتورة من خالل القنوات الرقمية، مبينة أن الحد األدنى

للموافقة على التقسيط هو 5000 ريال للعقارات التجارية.
 

الجدير بالذكر أن شركة المياه الوطنية أفادت بأن تسعيرة فاتورة المياه ثابتة، ويعود ارتفاعها
لسببين وهما ارتفاع االستهالك أو حدوث تسربات داخلية.

 
على جانب آخر،تفاعلت شركة المياه الوطنية مع استفسار أحد المغردين على موقع التواصل
االجتماعي “تويتر”، بشأن مصير فواتير المياه الصادرة بحّق مالك عقار قام ببيعه، واستخدم المالك

الجديد العداد من دون تحديث البيانات.
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وأوضحت “المياه الوطنية”، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، أنَّ العداد سيظل مغلًقا لحين تحديث

المالك الجديد بياناته.
 

وأضافت “المياه الوطنية”، أنه في حال قام المالك الجديد بفتح العداد قبل إتمام التحديث ستحال
إليه المديونية من تاريخ المخالفة، وتاريخ البيع الوارد في صك ملكية العقار الجديد.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

المياه الوطنية: 5 خطوات لطلب توصيلة مياه جديدةعنوان الخبر

أخبار شركة المياه الوطنيةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

8تكرار الرصدالعددالكاتب

المياه الوطنية: 5 خطوات لطلب توصيلة مياه جديدة

أضواء الوطن - متابعات :  
حددت شركة المياه الوطنية، الخطوات التي يجب اتباعها في حال طلب توصيلة مياه جديدة من

خالل التطبيق اإللكتروني.
 

خطوت طلب توصيل مياه
وأوضحت شركة المياه الوطنية، عبر حسابها في “تويتر”، أن خطوات طلب التوصيلة الجديدة

تتضمن الخطوات التالية:
– تسجيل الدخول على التطبيق

– فتح الصفحة الرئيسية

– الضغط على أيقونة توصيلة جديدة
– ثم الضغط على خيار نوع التوصيلة

– ثم تحميل المرفقات المطلوبة، وإرسال الطلب.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

بالصور.. المؤسسة العامة للري تستقبل وفدًا من مركز االلتزام البيئيعنوان الخبر

أخبار المؤسسة العامة للريتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

بالصور.. المؤسسة العامة للري تستقبل وفدًا من مركز االلتزام
البيئي

فريق التحرير
استضافت المؤسسة العامة للري، اليوم األربعاء، وفدًا من المركز الوطني للرقابة على االلتزام

البيئي.
 

وكان في استقبال الوفد، نائب الرئيس للعمليات المهندس عبدالعزيز بن رشود الرشود، ونائب
الرئيس للتطوير المؤسسي أمجد بن عبدالله الماجد.

 
وتم خالل الزيارة استعراض مشاريع المؤسسة الحالية والمستقبلية ودورها في حماية البيئة من

خالل برامجها في تعظيم االستفادة من المياه المجددة.
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كما أطلع الوفد على مرافق المؤسسة المختلفة والتي شملت إدارة جودة المياه ومحطة الضخ
للقطاع الثالث، وتم تبادل وجهات النظر مع المختصين حول إمكانية التعاون بين الجانبين في ما
يتعلق بتقديم الخدمات والتقنيات الحديثة التي تسهم في حل قضايا البيئة تماشيا مع رؤية

المملكة 2030م.
 

وتأتي هذه الزيارة ضمن التعاون والتكامل بين المؤسسة العامة للري والمركز الوطني للرقابة على
االلتزام البيئي.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

«الحياة الفطرية» لـ«عكاظ»: فيديو «نمر النماص» في الهندعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

«الحياة الفطرية» لـ«عكاظ»: فيديو «نمر النماص» في الهند

@Abowajan (أبها) خالد آل مرّيح
أكد لـ«عكاظ» مدير عام إدارة المحافظة على البيئة البرية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

أحمد البوق، عدم صحة مشاهدة «نمر» هارب بمحافظة النماص.
 

وأضاف أنه تم االطالع على مقطع فيديو انتشر أخيرًا في وسائل التواصل االجتماعي، واتضح أنه
مفبرك، وكان تصويره في جمهورية الهند.

 
وحّذر أحمد البوق، ناشري ومتداولي مقطع الفيديو من التسبب في إثارة المجتمع من خالل نشر

المعلومات المغلوطة، إذ إن ذلك يخضع لنظام الجرائم المعلوماتية.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

االلتزام البيئيعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئيتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

االلتزام البيئي

الرياض - بكر هذال
يقوم المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي بوضع الضوابط واالشتراطات البيئية ومتابعة إنفاذ
األنظمة واللوائح البيئية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حيال االرتقاء بااللتزام البيئي وتحقيق

التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
 

وتهدف رسالة المركز العمل مع كافة األطراف لالرتقاء بااللتزام البيئي من خالل رصد الّتلوث
والّتقييم البيئي وتعزيز الّرقابة واإلرشاد البيئي، كما أن رؤية المركز العمل مع كافة األطراف لالرتقاء

بااللتزام البيئي من خالل رصد الّتلوث والّتقييم البيئي وتعزيز الّرقابة واإلرشاد البيئي.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-05-1444

كاركاتير ..عنوان الخبر

كاريكاتيرتصنيف الخبر14-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب
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