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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

المملكة تستعرض جهودها في مجال المياه محلًيا ودولًياعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

17تكرار الرصدالعددالكاتب

المملكة تستعرض جهودها في مجال المياه محلًيا ودولًيا

نيويورك - واس
ا ودولًيا، والتطور الكبير الذي يشهده قطاع استعرضت المملكة جهودها في مجال المياه محلي�
المياه، إضافًة إلى التطرق لدور اإلستراتيجية الوطنية للمياه 2030 في وضع خارطة طريق للقطاع؛

مما أسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خالل الجلسات الحوارية الجانبية التي أقامتها المملكة اليوم على هامش مؤتمر األمم
المتحدة للمياه 2023م بنيويورك، بمشاركة العديد من المؤسسات العالمية الفاعلة في مجال
المياه مثل، البنك الدولي، منظمة األغذية والزراعة "الفاو"، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،

ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

وقّدم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، استعراًضا شامًال ألبرز
جهود وإنجازات قطاع المياه في المملكة، ونجاحه في تجاوز العديد من التحديات التي تواجهه، وذلك
من خالل إطالق اإلستراتيجية الوطنية للمياه 2030 التي وضعت األسس والنظم الستدامة القطاع،
إضافة إلى تبني مفاهيم اإلدارة المتكاملة لموارد المياه، واستخدام التقنيات الحديثة في تحلية
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المياه، واالستفادة من المياه الُمجددة في الري، مما وضع المملكة في صدارة دول العالم في
صناعة تحلية المياه.

وأشار الدكتور الشيباني, إلى جهود المملكة في تبني قضايا المياه حول العالم، وذلك ضمن رئاستها
لمجموعة العشرين، ودعم مشاريع البنى التحتية للمياه في الدول النامية، فضًال عن اإلسهام في
دعم وتشجيع البحث العلمي في المياه، وذلك من خالل تخصيص جائزة عالمية باسم "جائزة األمير

سلطان بن عبد العزيز للمياه".

وشارك في الجلسات الجانبية للمؤتمر، عدٌد من المتحدثين من جهات تمثل قطاع المياه بالمملكة،
شملت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المؤسسة العامة للري، شركة المياه الوطنية،
إضافة إلى الصندوق السعودي للتنمية، وشركة "أكواباور" ممثلة للقطاع الخاص. ُيذكر أن مؤتمر
األمم المتحدة للمياه 2023م المنعقد بنيويورك، تستضيفه حكومتا هولندا و طاجيكستان؛ بهدف
توفير منصة لمبادرات تخص قطاع المياه، وتسريع العمل في مجال المياه، لتحقيق الهدف السادس

من أهداف التنمية المستدامة "المياه النظيفة والنظافة الصحية" بحلول عام 2030م.
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

بعد إغالقه بسبب جثة البطل "الريثي".. إعادة فتح بوابات سد وادي بيش بجازانعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

بعد إغالقه بسبب جثة البطل "الريثي".. إعادة فتح بوابات سد وادي بيش بجازان

مصادر تنفي ما جرى تداوله حول مفيضه خالل الفترة الماضية

محمد المواسي
أعاد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة فتح بوابات سد وادي بيش بجازان بعد إغالقه األسبوع

المنصرم؛ بسبب عمليات البحث عن جثمان جابر الريثي المعروف بـ"العم البطل".
 

ونفت مصادر مفيض سد وادي بيش وفق ما جرى تداوله خالل الفترة الماضية، مبينًة أن السّد لم
يِفْض على اإلطالق خالل األيام الماضية، وقد تم فتح بوابات السد، وتوسعة الفتحة بعد ذلك؛

لتسريع تقليل المخزون.
 

يشار إلى أنه بعد البحث في البحيرة ومجرى السيل عن المفقود جابر الريثي طلبت الجهات المعنية
من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة إغالق بوابات السد مؤقًتا؛ للبحث في محيطها، ونجح ذلك

القرار في العثور على الجثمان، حيث ُعِثر عليه أسفل السد من الجهة الغربية بعد خروجه من الفتحة.
 

3

https://sabq.org/saudia/o83nd2z5fr


الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

"البيئة"…. ُتقيم ورشة عمل بعنوان (خدمات أشجار الفاكهة المستديمة وتخفيف ثمار النخيل والليمون)عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

"البيئة"…. ُتقيم ورشة عمل بعنوان (خدمات أشجار الفاكهة
المستديمة وتخفيف ثمار النخيل والليمون)

الحدث - طاهر الجعيدان
اقام مكتب البيئة والمياه والزراعة باالحساء ورشة عمل بعنوان "خدمات أشجار الفاكهة المستديمة
وتخفيف ثمار النخيل والليمون" في مزرعة حمد الفجري ، قدمها المهندس أحمد البدر "كبير أخصائي

الزراعة" .
 

  وتعاونه مع المكتب   وحفاوة االستقبال المحاضر بدء بشكر صاحب المزرعة على حسن الضيافة
القامة هذه الورشة ثم تحدث عن أهمية الحصول على ثمار ذات الجودة العالية من خالل القيام بعدة
عمليات زراعية وليس عملية واحدة سوى (تسميد او ري او وقاية من االفات ) ، ليتم بعد ذلك عرض

و بشكل مفصل عملية التلقيح للنخيل وعملية تخفيف الثمار لها.
 

وقد وضح في عدة محاور لعملية التلقيح بداية من انواع التلقيح في النخيل "بالتعفير ،والرش ،
والطريقة التقليدية بوضع الشماريخ في القنو المؤنث" وأن لكل صنف كمية احتياج مختلفة من
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حبوب القاح ولكل منطقة أيضا هناك اختالف من حيث الكمية المستخدمة، وأهمية اختيار حبوب
القاح ذات الحيوية العالية حيث اي فشل في عملية التلقيح يؤثر على الثمار حيث تتحول الثمار إلى
شيص وهي ثمار ليس لها أي فائدة اقتصادية، ومن جانب أخر أوضح المهندس أحمد البدر طرق حفظ
حبوب القاح في األجواء الخارجية و الثالجه والفريزر ومدة الحفظ لكل طريقة ، و طرق التخفيف من
الثمار واهميتها في الحصول على ثمار ذات جودة عالية تعود على المزاراع بالدخل الجيد، حيث أكد

كذلگ ان هناك طرق للتخفيف وفنيات دقيقة ومهمة للحصول على الجودة العالية .
 

عقب ذلك تم تطبيق الجزء العملي داخل المزرعة من قبل الفني عبدالله الصرنوخ حيث تم توضيح
الطريقة الصحيحة لتلقيح النخيل أمام المزارعين ، جاء ذلك بتقدم رئيس المركز اإلرشادي المهندس
أحمد العامر وفق مبادرة مشتركة من جمعية النخلة بالتعاون مع أرامكو و مكتب البيئة والمياه

والزراعة باألحساء.
 

حضر الورشة اصحاب المزارع في مدينة العيون والقرى المجاورة لها وتعد مزرعة سعد الفجري من
المزارع العضوية المتميزة في محافظة االحساء .
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

"الساحل الغربي" يغذي مدن المملكة بـ"الحبحب العثري".. ومطالبات بفتح التصديرعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

"الساحل الغربي" يغذي مدن المملكة بـ"الحبحب العثري".. ومطالبات بفتح
التصدير

"سبق" ترصد األسواق ميدانًيا.. و"الحربي": األمطار الغزيرة

ساهمت في وفرة المحصول

محمد طيران
يقوم الساحل الغربي بدور كبير في إمداد مدن المملكة بـالبطيخ الموسمي "الحبحب العثري"، حيث

تعمل آالف المزارع على ضخ كميات كبيرة منه.
 

ويعتمد "الحبحب العثري" في سقياه بالكامل على مياه األمطار والسيول وقد زاد معها المحصول
هذا العام لكثافة كمياتها وديمومتها، وتزامن مع هذا العرض الكبير إقبال على الشراء وخاصة مع
استقبال شهر رمضان الذي يزداد فيه اإلقبال على هذا المحصول، حيث يصفه البعض بأنه يقضي على

الظمأ إضافة إلى مذاقه الحلو.
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وقامت "سبق" أمس بجولة ميدانية على عدد من المزارع وأسواق ومزادات "الحبحب العثري"، الذي
يلقى إقباًال كبيًرا وحركة شرائية أكبر، والحظت أن المعروض يفوق الطلب.

 
ووّجه المزارع عبدالمحسن بن مسعود الحربي وعدد من المزارعين اآلخرين طلًبا ورجاء للمسؤولين في
وزارة البيئة والمياه والزراعة بضرورة االهتمام بمزارعي "للعثري" وفتح أبواب أسواق دول الخليج

أمام منتجاتهم وما تجود به مزارعهم.
 

وقال الحربي لـ"سبق": هناك أسواق ومزادات عدة تستقبل هذا المحصول في كل من جدة ومكة
ولكن أقواها في المعروض والحركة الشرائية سوق الجدعان في المنطقة الصناعية الثالثة بجدة ،
والمجيرمة، والجبل، وهناك أسواق أخرى للحبحب العثري مثل سوق الوسقة وطفيل وغيرها، ولكنها

تحتل المرتبة الثانية بعد األسواق اآلنفة الذكر .
 

وأضاف: األمطار الغزيرة والسيول التي شهدها الساحل الغربي مؤخًرا ساهمت ودفعت بالمزارعين
إلى استصالح مزارعهم التي يزرع فيها أنواع كثيرة من المحاصيل العثرية، وبينها الحبحب بأنواعه،

والشمام، والخربز، والقثا ،وأنواع من الحبوب مثل الذرة والدخن.
 

وعن أنواع الحبحب، قال الحربي: هنالك النمس األبيض الطويل وأغلب بذوره من إنتاج أمريكي وفيه
حالوة ولون أحمر وطعم رائع، وهناك الحبحب األسود، ومنه السوري والشلين والمصري، وكذلك
الحبحب المرنقش، وهو مخطط أخضر غامق وفاتح قريب البياض، وهناك الحبحب الفاو وهو غير

موجود حالًيا.
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

في القطيف.. البيئة تدعو لالستفادة من آلية الحصول على خدمات العمالة الزراعية المؤقتةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

في القطيف.. البيئة تدعو لالستفادة من آلية الحصول على
خدمات العمالة الزراعية المؤقتة

 القطيف اليوم
دعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف المزارعين لالستفادة من خدمات العمالة
المؤقتة، وذلك من خالل تقديم طلب الحصول عليها من خالل البوابة اإللكترونية للعمالة الزراعية

“نما” وهي المنصة الموحدة للوزارة.
 

وأكد أن الوزارة أتاحت بوابة “نما” لتقديم الخدمات الخاصة بالعمالة الزراعية بشكل إلكتروني
لألنشطة كافة التابعة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة ومكاتبها،
مبينة أنه تم إطالق هذه الخدمة مطلع العام الماضي بتاريخ 2 يناير 2022م لخدمة مستفيدي
القطاع الزراعي باألنشطة كافة التي تأتي تحت مظلة الوزارة، بهدف الحصول على العمالة المناسبة
في المواسم الزراعية، وإتاحة خدمة طلب العمالة المؤقتة خالل فترة الحصاد دون التقيد الدائم،

والمساعدة على توفير الوقت وتسهيل تنفيذ الطلب على المستفيد.
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وأشار إلى أن شروط تقديم الخدمة أن يكون لدى المستفيد سجل زراعي، بإالضافة إلى بلوغه السن
القانونية للتقديم 18 عاًما.

 
وأوضح أن العمالة الزراعية المؤقتة لها تأييدات في الوزارة، وتقدم الخدمة للقطاع اإلنتاجي والفردي
بناًء على دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية القاضي بالموافقة على الالئحة
التنظيمية لتأشيرات األعمال المؤقتة، بحيث يمنح المزارع  50% عمالة مؤقتة من عدد العمالة

الزراعية الدائمة لديه.
 

ن أن القطاع الفردي يخدم صغار المزارعين ممن لديهم 6 تأييدات لعمالة زراعية دائمة من دون وبيَّ
مقابل مالي، بحيث يتم منح بعض مستفيدي هذا القطاع من مزارعي الزراعية البعلية /العثري، أما
القطاع اإلنتاجي فيشمل األنشطة والمشروعات الزراعية اإلنتاجية التي تمارس عملها بموجب

سجالت وتراخيص زراعية متخصصة.
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

فرع البيئة في حائل تطلق حملة توعوية لرفع مستوى الوعي حول هدر وفقد الغذاءعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

 فرع البيئة في حائل تطلق حملة توعوية لرفع مستوى الوعي
حول هدر وفقد الغذاء

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل اليوم حملة توعوية لرفع مستوى الوعي لدى
المجتمع حول مفهوم هدر وفقد الغذاء وتوعيتهم بضرورة حفظ النعمة كما تستهدف الحملة توزيع
وجبات إفطار صائم بمشاركة جمعية حفظ النعمة بمنطقة حائل وبمشاركة شركة المراعي و مياه

مشار و تمور أبومرزوق .
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

المهرجان الدولي للزيتون بالجوفعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددسليمان عبدالعزيز السنيديالكاتب

المهرجان الدولي للزيتون بالجوف
 

سليمان عبدالعزيز السنيدي
 لم أصدق ما شاهدته في هذا المهرجان، وأعني به مهرجان الزيتون بالجوف عندما قمت بزيارة إلى
منطقة الجوف والتي تعد من مناطق المملكة التي تزخر باإلنتاج المتنوع والذي يعتبر من المكمالت
األساسية في األمن الغذائي حيث شاهدت ذلك الموقع الذي يقع على مساحة كبيرة في مركز األمير

عبداإلله الحضاري في سكاكا.
 

لن أتحدث عما كنت أتوقعه ألنني وجدت ما شاهدته بعيني يفوق الخيال، فعندما يتبادر للذهن
مسمى مهرجان فقد يراه اإلنسان صغيرا، لكن الواقع هو محفل دولي نفخر به جميعا.

 
نعم هو فخر للجميع ألن الشيء الذي أتصوره هو قد يتصوره كثير مثلي بأن الزيتون هو منتج واحد أو
اثنان أو ثالثة، ولكن الواقع غير ذلك فقد وجدنا هذه الشجرة المباركة تخرج من اإلنتاج ما يفوق
الخيال، فمنها يخرج الزيتون بألوان متعددة وأحجام مختلفة ومنها يخرج زيت الزيتون كذلك بنقاء

يتذكر فيه اإلنسان قول الله - عز وجل - (يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار).
 

نعم مهما تحدثت عن هذه الشجرة المباركة فلن أوفيها حقها، كيف وهي من أفضل األشجار وأجملها
ومتعة النظر إليها في تلك المزارع يعطي للمشاهد انطالقة ومتعة وراحة نفسية.

 
كما أن تعدد المشتقات التي تخرج منها قد ال يدركه إال من يراه بعينه.

 
هي تجربتي األولى في مثل تلك الزيارة التي قمت بها وكأني أسابق المؤلفين للكتب في كتابة بحث
مطول عن هذا اإلنتاج الذي يفرح به الجميع، ابتدأ المهرجان في 16 شعبان 1444هـ وانتهى في 25
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شعبان 1444هـ. وكنت مثل غيري ِمّمن يتمنون استمرار هذا المهرجان لمدة أطول ألنه فعال مفخرة
لبالدنا.

 
هذه األرض الطيبة التي أنبت الله فيها هذه الشجرة المباركة تجعلنا نتساءل من يقف خلف تلك

اإلنجازات العظيمة.
 

حقا هي حكومتنا الرشيدة التي تقف وتدعم تلك المنظومة الزراعية دعما غير محدود.
 

إن وجود 60 مشاركا في صالة الزيت والزيتون داللة على هذا الدعم السخي والتنظيم الرائع الذي من
خالله استحدثت أكثر من 250 فرصة وظيفية مؤقتة للجنسين، كما تنوعت تلك المشاركات إلى أن
تجاوزت خارج هذا المعرض والمناطق المحيطة به لنرى فيها منطقة الفنون التشكيلية لتضم
مشاركة أكثر من 15 فنانا وفنانة لتقديم الفن التشكيلي، وكذلك في منطقة البوليفارد والتي تضم
مشاركة 21 (عالمة سعودية في مختلف األنشطة التجارية) وتشمل كذلك منطقة المعارض مشاركة
الرعاة والجهات الحكومية كما أن هناك منطقة للمطاعم وأركان للقهوة والشاي بتجربة ترفيهية
مميزة، وكذلك منطقة لمطبخ الزيتون لتقديم وصفات غذائية مختلفة يكون الزيتون المكون
الرئيس فيها عبر تجربة الطبخ المباشر مع مجموعة من الطهاة السعوديين، وشمل هذا التنوع
منطقة مسرح العالم والذي قدم أكثر من 7 عروض عالمية لكل دولة مشاركة، كما تم تخصيص

مسرح لتقديم عروض لألطفال والفنون الشعبية.
 

كل ما ذكرته في هذا المقال هو مختصر لما شاهدته خالل مروري بتلك األجنحة المميزة، ويكفي من
القالدة ما أحاط بالعنق.

 
لقد لفت انتباهي كرم أهل هذه المنطقة وابتسامتهم وفرحتهم بالضيوف، والكل منهم يقول
تفضلوا عندنا قبل أن يتحدث عن اإلنتاج، بل ويصر كثير منهم على أال نغادر المكان إال وقد أخذ موعدا

مشددا لدخول منزله واعتبار أن الضيف هو مكسبهم في هذا المهرجان.
 

تبادر لذهني أن أرى بعيني تلك األشجار على الطبيعة، وأن أزور أنا وبعض زمالئي أكبر المزارع في
منطقة الجوف، ووقع اختيارنا على مشروع الوطنية الذي كان بدعم سخي من حكومتنا الرشيدة
ليصبح صرًحا زراعًيا شامًخا يقع على مساحة كبيرة جدا لتنوع النباتات فيه والزراعة واإلنتاج الحيواني،
والذي يعتبر األمن الغذائي لبلدنا كل ذلك هو بحق يجب علينا أن نذكره ونشكر الله عليه، ونقول
للعالم أجمع: هذه بالدنا، وهذه حكومتنا، وهذه أرضنا التي أخرجت - بفضل الله - تلك األرزاق التي

نراها.. والحمد لله رب العالمين.
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

المشاتل الزراعية إيرادات يحققها التنوععنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

المشاتل الزراعية إيرادات يحققها التنوع

الدمام : عدنان الغزال
شدد مهندسون زراعيون على ضرورة التوسع في المشاتل الزراعية في الحيازات والمزارع، وقدروا أن
ذلك من شأنه أن يستثمر مساحات جيدة من تلك الحيازات بشكل تجاري ويحقق إيرادات مالية قوية

تنّوع من مصادر دخل المزارعين ومالك المزارع، عبر إنتاج الشتالت وبيعها.
 

ورأى هؤالء أن تخصيص مساحات من األرض المحمية، إلجراء عمليات الزراعة والتكاثر لعدد من أنواع
شتالت النباتات، يحقق جملة من المكاسب، من أهمها الحفاظ على الصفات الوراثية الخاصة
بالنباتات المراد زراعتها، وتوفير شتالت بمواصفات ممتازة، قادرة على تحمل الظروف المناخية
الصعبة، واإلسهام في توفير الظروف البيئية المناسبة إلنتاج الشتالت من البذور واألجزاء الخضرية،
تمهيًدا لتوزيعها وزراعتها داخل البيوت المحمية، ورفع أعداد الشتالت المزروعة في مناطق اإلصالح
الجديدة، وإمداد كل منطقة بالشتالت المناسبة لظروفها المناخية، وإمداد الحدائق بالشتالت
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المناسبة للزراعة فيها، وتعويض التالف من نباتات تلك الحدائق عبر استبداله بنباتات وشتالت
جديدة، وأخيرا تشغيل وتدريب األيدي العاملة، وزيادة الخبرة والتدريب.

 
4 أصناف

حدد رئيس شعبة المركز اإلرشادي للمزرعة المتكاملة والزراعة العضوية في مكتب وزارة البيئة
والمياه والزراعة في األحساء المهندس أحمد العامر، نحو 4 أصناف للمشاتل في واحة األحساء
الزراعية، وهي مشاتل الفاكهة إلنتاج شتالت الفواكه المختلفة، ومشاتل الخضار إلنتاج شتالت
الخضار، ومشاتل الزينة بغرض إنتاج نباتات الزينة المختلفة، ومشاتل الغابات إلنتاج شتالت أشجار
الغابات، وكذلك األشجار المستخدمة في عمليات تشجير الشوارع والحدائق وغيرها من األماكن

العامة.
 

3 طرق أساسية

اقترح العامر نحو 3 طرق أساسية إلكثار الشتالت في المشاتل بواحة األحساء الزراعية، وهي:
01- البذور الجيدة وزراعتها في صواني الشتالت والعناية بها حتى تصبح شتلة.

02- العقل، وهو أخذ جزء من شجرة أم بطول 15 سم، وزراعته في أحواض أو أكياس شتالت مع

وضعها في محمية بالستيكية لتوفير الرطوبة إلى الجذور.
03- التطعيم، من خالل أخذ الطعم من شجرة جيدة لها مواصفات خاصة من ناحية اإلنتاج، ووضعها

على أصل آخر مقاوم للظروف المناخية وللملوحة ولقلوية التربة ومقاومة األمراض، وتهدف إلى
تحسين اإلنتاج بالحصول على شجرة مطعمة خالية من األمراض ومقاومة ألمراض التربة.

 
أقل التكاليف

عّدد العامر بعضا من مزايا الزراعة في المشاتل، وقال «توفير األرض والمجهود، وزيادة التركيز إلنتاج
عدد أكبر من الشتالت بأقل التكاليف حيث في البيت المحمي يمكن إنتاج عدد كبير من الشتالت في
مساحة صغيرة وبذلك نضمن خفض نفقات اإلنتاج وإنتاج شتالت في ظروف جوية غير مناسبة للزراعة
مباشرة في البيت المحمي، واإلنتاج المبكر للخضروات بإنتاج الشتالت في جو دافئ وبذلك نضمن
البيع بأسعار عالية، ويمكن مالحظة الشتالت في المشتل بسهولة واستبعاد المصاب باألمراض أوال
بأول وكذلك الشتالت غير المرغوبة، واالستفادة من أرض المحمية خالل فترة إنتاج الشتالت
بالمشتل، عالوة على أن فرصة نجاح الشتالت في أرض المشتل أكبر من فرصة نجاح زراعة البذرة
مباشرة في الحقل، والسهولة في حماية النباتات في المشتل بالمقارنة بحمايتها في الحقول

المستديمة، والتبكير في الحصول على محصول مبكر وزيادة كمية المحصول الكلي».
 

الشتالت المتقزمة
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بدوره، شدد المهندس الزراعي المهندس محمد السماعيل على ضرورة استبعاد الشتالت غير
المرغوب فيها عن المشتل أثناء عملية الشتل وهي الشتالت غير المطابقة لمواصفات الشتالت
الجيدة مثل الشتالت المتقزمة، حيث تظهر الشتالت بلون أخضر مصحوب بحمرة على األوراق وعلى

األخص السطح السفلي أو على قاعدة الساق.
 

وأرجع عدم مطابقة تلك الشتالت للمواصفات إلى تعرضها النخفاض في درجات الحرارة وعلى األخص
أثناء الليل، واستخدام ماء ري ترتفع فيه نسبة الملوحة، ونقص عنصر الفوسفور، وضعف النمو

الجذري، واإلصابات المرضية.
 

وأضاف «من بين المزايا األخرى للزراعة بالشتالت، البيع بأسعار مرتفعة، وخفض نفقات اإلنتاج،
وتوفير كمية التقاوي خاصة عندما تكون البذور غالية الثمن، وانتخاب النباتات الجيدة واستبعاد
المصابة والضعيفة أوًال بأول، وسهولة حماية النباتات بالمشتل من األمراض واآلفات والظروف غير

المالئمة، وتساعد عملية الشتل على تفريغ الجذور مما يزيد من قدرتها على االمتصاص».
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

“خليص” تستعيد هويتها الزراعية من خالل البيوت المحميةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

“خليص” تستعيد هويتها الزراعية من خالل البيوت المحمية

 غراس - خليص 
قام سعادة محافظ خليص االستاذ/عبدالله بن جلوي االبيرقي األربعاء 30 / 8 / 1444هـ بزيارة
تفقدية لمشروع البيوت المحمية التي نفذها الشيخ عبدالغالب الغانمي في مزرعته والمعتمده في
نظامها الزراعي على أسلوب الري الترشيدي ،واستخدام البذور الزراعية ذات الجودة العالية، مما
ينعكس على نوعية اإلنتاج وجودته الستعادة هويه المحافظة الزراعية كونها سلة غذائية للمنطقة

وليكون هذا المشروع أنموذجا لذلك.
 

والذي ياتي تنفيذًا لرؤية محافظة خليص المبنية على استراتيجية منطقة مكة المكرمة والموائم
لرؤية المملكة 2030 ، وباالخص (محور استعادة هوية خليص الزراعية) وقد شكل محافظ خليص بهذا
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الخصوص لجنة تنفيذية لهذا المحور برئاسة المهندس عطاالله المزروعي وعضوية المهندس مرعي
المغربي وعدد من المختصين .

 
وقد كانت باكورة أعمالها اإلشراف على تنفيذ الدورة المتكاملة ( انشاء ، زراعة وتسويق ) وتنفيذ

هذا المشروع الحديث .
 

وقد أثبتت هذه اللجنة التنفيذية نجاحها على أرض الواقع والذي هو امتدادا لعدة محاوالت من
محافظة خليص بدأت بتكوين لجنة استعادة الهوية الزراعية حيث بذل اعضاؤها مشكورين جهدا كبيرا
في تذليل المعوقات واقتراح الحلول لها وعقدت عدة إجتماعات مع المستثمرين والمزارعين واشراك

المختصين في ذلك .
 

من جهته حث محافظ خليص المزارعين على التنسيق مع هذه اللجنة التنفيذية للتعرف على مسار
الدورة المتكاملة لالنتاج الزراعي ذي الجدوى االقتصادية العالية بما في ذلك كيفية االستفادة من
دعم البنك الزراعي والجهات المتعاونة لتسويق منتجاتهم، مشيًدا بتجارب اللجنة التنفيذية الناجحة
التي أنطلقت حالًيا في المحافظة مؤكًدا أن خليص بموقعها االستراتيجي تمتلك مقومات عديدة

تؤهلها لتكون سلة غذاء للمنطقة ومادة وفيرة لتنفيذ مصانع غذائية بالمحافظة.
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

مزارع للبن الخوالني يروي لـ ” خبر اليوم ” قصة البدايات واإلنتاج .. حوارعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مزارع للبن الخوالني يروي لـ ” خبر اليوم ” قصة البدايات واإلنتاج
.. حوار

تحظى شجرة البن في محافظة الدائر ببني مالك التابعة لمنطقة جازان ، بمكانة كبيرة في قلوب
أهالي المنطقة ، وكذلك من خارجها وايضًا المهتمين ، وقد تمكن سكان المناطق الجبلية ذات
التضاريس الصعبة من رسم لوحة فنية من مزارع البن المنتشرة على سفوح الجبال وفي المزارع ايضًا

.

 
لم ُيفسح أهالي هذه المحافظة مكاًنا لشجرة البن في مدرجاتهم الزراعية ومزارعهم فحسب بل
منحوها مكاًنا واسًعا في قلوبهم , ولم يكتفوا بالماء رّيا للشجرة , بل رووها إخالًصا وحًبا وعناية 
فظلت عبر السنين يتوارثها االجيال ابًا عن جد , كريمة بثمارها من البن الخوالني ذا الجودة العالية

واألصالة .
 

عندما نتحدث عن البن، وعن جودته فربما يطول الحديث  وفي هذا السياق التقت ” خبر اليوم ” بأحد
مزارعي شجر البن الخوالني ، لنتعرف عن قرب على البن وطرق انتاجه .

 
في البداية عرفنا بنفسك
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فرحان مانع المالكي من سكان منطقة جازان – محافظة الداير بني مالك وتحديدا قرية الرحه مزارع
ومهتم بشجرة البن .

 
كيف بدأت بزراعة شجر البن ؟ وفي أي عام  ؟

بدأت بزراعة البن قديما منذ عهد االباء واالجداد ونحن ورثناها عنهم واليوجد تاريخ محدد لبداية زراعتنا
لشجر البن  .

 
حدثنا بإختصار كم مدة تستغرق زراعة اشجار البن ؟

تقريبا من سنتين إلى ثالث سنوات ولكن يجب االعتناء بالشجره .
 

كم تحتاج شجرة البن من الماء  ؟
 الشجره الواحده تحتاج إلى ? لتر اسبوعيا تقريبا ويتم سقيها عن طريق االبار واالمطار .

 
بما ان مهرجان البن في جازان اصبح يقام سنويًا ، كم مره في السنة تنتج شجرة ؟

تنتج مره واحده في السنه .
 

بحكم انك مالك لمزرعة بن ، اخبرنا كم سنة تعيش شجرة البن ؟
 تعيش فترة طويله ولكن يجب االعتناء بها وسقيها .

 
كم كيلو تنتج شجرة البن الواحدة في العام  ؟

من ? كيلو الى ? كيلو تقريبا .
 

نسمع كثيرا عن انواع البن ، هل البن الموجود في مزرعتك نوع واحد أم عدة انواع ؟
يوجد نوع واحد وهو (الخوالني) ويعتبر من اجود انواع البن

 
من خالل مشاركتك في مهرجان البن مؤخرًا ، هل وجدت اقبال من المتسوقين والزوار ؟

نعم وجدنا اقبال كبير وساهم المهرجان في التعريف بمزارعنا وشجرة البن .
 

كلمة أخيرة توجهها للقراء والمتابعين عبر خبر اليوم :
نشكر ”  خبر اليوم ”  على اجراء هذا اللقاء وتسليط الضوء على شجرة البن وإبرازه للمهتمين كما
نوجه شكرنا لقيادتنا الرشيدة ولسمو أمير جازان ونائبه على اهتمامهم وحرصهم بتسويق منتج البن

الخوالني واظهاره للعالم .
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

أسواق التمور بالقصيم تشهد نشاطًا الفتًا في حركة البيع والشراءعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

أسواق التمور بالقصيم تشهد نشاطًا الفتًا في حركة البيع
والشراء

بريدة  - واس
سجلت أسواق التمور بمنطقة القصيم مع حلول شهر رمضان المبارك نشاطًا الفتًا في حركة البيع
والشراء ، وسط اعتدال في أسعار التمور ، حيث سجلت محال بيع التمور بمدينة بريدة انتعاشًا كبيرًا
في المبيعات وحركة تسويقية نشطة من قبل المستهلكين كون التمور من المكونات الرئيسية

لمائدة اإلفطار .

ورصدت " واس " التعامالت التجارية بمحالت التمور بمدينة بريدة التي شكلت اعتداًال في األسعار
ألكثر من 45 نوعًا كالسكري والخالص والصقعي والشقراء والهشيشي والروثان والمكتومي والونانة
وغيرها من األصناف التي تشتهر بها منطقة القصيم ، وتصدر نوع السكري األكثر مبيعًا بأسعار تتراوح
ما بين 50 إلى 130 رياًال للكرتون سعة ثالثة كيلو جرامات بحسب النوع ، ثم الصقعي ما بين 45 إلى

100 ريال ، والخالص من 35 إلى 90 رياًال .
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2437844
https://www.alriyadh.com/2004287
https://ksa-wats.com/605167
https://almnatiq.net/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA/


وتأتي تمور الضميد المعبأة و المضغوطة بأكياس تزن كيلو ونص الكيلو بأسعار معتدلة تتراوح
أسعارها من 5 رياالت وحتى 25 رياًال وبمختلف أنواع التمور التي تشتهر بها منطقة القصيم .

يذكر أن هناك متابعة ميدانية تنفذها وزارة التجارة والجهات ذات العالقة بالمنطقة بشكل مستمر
للتأكد من جودة األصناف واستقرار األسعار.
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

ماء زمزم خير ماء على وجه األرض يروي عطش الصائمينعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

بعمق أكثر من 16 متًرا وفتحتين لتغذية البئر
ماء زمزم خير ماء على وجه األرض يروي عطش الصائمين

تقع بئر زمزم شرق الكعبة المشرفة بصحن المطاف محاذية للملتزم، وهي بئر قديمة العهد ترجع إلى
زمن إسماعيل عليه السالم. لما ترك هاَجَر عليها السالم زوُجها إبراهيُم عليه السالم مع طفلها، في
واٍد ال زرع فيه وال ماء، قالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن ال يضيعنا، فآنست بالله في
الظلماء، حتى نفد ما لديها من زاد وماء، والطفل يتلوى حولها، تسعى فتبحث عن الماء، مهرولة بين
الصفا والمروة، وإذا بجبريل -عليه السالم- يحمل األمن إليها مسرًعا، يبحث بعقبه في األرض، فينبثق

ضه، وتغرف منه في سقائها، وهو يفور بعدما تغرف. الماء، فجعلت تحوِّ
 

ماء زمزم
وماء زمزم علم لهذه البئر، وقد نقل ابن منظور في لسان العرب عن ابن بري اثني عشر اسًما لزمزم،
واُء، َرْكَضُة جبريل، َهْزَمُة جبريل، ِشفاء ُسْقٍم، َطعاُم فقال: (َزْمَزُم، َمْكُتوَمُة، َمْضُنوَنُة، ُشباَعُة، ُسْقيا الرَّ

ُطْعٍم، َحفيرة عبدالمطلب).
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https://sabq.org/saudia/2hsismarj0


 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (خير ماء على وجه األرض
ماء زمزم، فيه طعام الطعم، وشفاء السقم) رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. وماء زمزم نبع

في أقدس بقعة على وجه األرض: عند بيت الله الحرام، وقرب الركن والمقام.
 

وقد اختار رب العزة هذا المكان عند بيته المعظم؛ ليكون سقيا لحجاج بيت الله الحرام وعماره وزواره
وجيرانه. بئر زمزم يستقبل مياهه من صخور قاعية من العصور القديمة عبر ثالثة تصدعات صخرية

تمتد من تحت الكعبة المشرفة، ومن جهة الصفا، ومن جهة المروة، وتجتمع في البئر.
 

وعن ذرع بئر زمزم فيقول األزرقي: (أنا صليت في قعرها، فغورها من رأسها إلى الجبل أربعون ذراًعا
(22.45م)، ذلك كله بنيان، وما بقي فهو جبل منقور، وهو تسعة وعشرون ذراًعا (16.28م)… وعلى

البئر ملبن ساج مربع فيه اثنتا عشرة كرة يستقى عليها).

جدار البئر
إن جدار البئر من الداخل محكم التلييس بعمق (14.80م) من فوهة البئر، وتحت هذا العمق يوجد
فتحتان لتغذية البئر: أحدهما متجهة إلى جهة الكعبة المشرفة، والثانية إلى أجياد، ثم يأتي جزء منقور

في الجبل بعمق (17.20سم).
 

أما في العهد السعودي الزاهر، فقد كان إلى وقت قريب ُتستخدم الدالء الستخراج ماء زمزم من البئر،
حتى أمر الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بتركيب مضخة عام 1373هـ تضخ ماء زمزم إلى خزانين علويين
ل بكل خزان اثنا عشر صنبوًرا موزعة حول البئر الستخدامها إلى جانب الدالء حسب من الزنك، وُوصِّ
الرغبة، ثم أزيلت المباني المقامة على البئر وفي سنة 1382هـ صدر األمر السامي الكريم من الملك
سعود بتوسيع المطاف، فخفضت فوهة البئر أسفل المطاف في قبو عمقه (2.7) م، يتم النزول إليه
بدرج ينقسم إلى قسمين: أحدهما للرجال، واآلخر للنساء، وبهذا تكون قد انتهت مرحلة الدالء نهائًيا،

واستبدلت بالصنابير، وتم تطوير البئر إلى أبدع ما يكون، وتم ذلك عام 1383هـ.
 

زيادة صحن المطاف
وفي عام 1399هـ صدر أمر الملك خالد -رحمه الله- بتنظيف بئر زمزم على أحدث الطرق وأتم وجه
بواسطة غواصين متمرسين، وكان هذا العمل من أعظم أعمال التنظيف في تاريخ بئر زمزم، ونتج
عنه أن فاضت البئر -بفضل الله- بماء أغزر مما كان بكثير وأصبح ماء زمزم متاًحا في كل أنحاء الحرم

المكي الشريف
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وفي عام 1424هـ وفي عهد الملك فهد -رحمه الله- ارتأت الدراسات الخاصة بالمسجد الحرام ضرورة
تغطية مداخل قبو زمزم لالستفادة القصوى من صحن المطاف الذي يئن في فترات الزحام
بالمعتمرين والحجاج، وتسهيًال عليهم وحفاًظا على سالمتهم؛ تم ذلك بتسقيف مداخل القبو
المؤدية للبئر وتنحية نوافير الشرب إلى جانب صحن المطاف، حيث أدت هذه األعمال إلى زيادة صحن
المطاف بمقدار (400) متر مربع مما أدى إلى استيعاب أكبر عدد من المصلين، وسهل حركة الطواف

حول الكعبة.

نظافة مياه زمزم
نت رئاسة شؤون الحرمين مختبًرا لتحليل مياه وحرًصا على نظافة مياه زمزم وخلوها من الملوثات أمَّ
زمزم يتولى اإلشراف على جميع مراحل تعقيم مياه زمزم، وكذا متابعة ملء سيارات الصهاريج الناقلة
لمياه زمزم والمخصصة للمسجد النبوي الشريف، حيث يزود المسجد النبوي بمياه زمزم على مدار
الساعة من محطات التعبئة بسبيل الملك عبدالعزيز بكدي ويتم تعقيم مياه زمزم باألشعة فوق
البنفسجية دون إضافة أي مواد كيماوية، ويصل مستوى التعقيم من البكتيريا والفيروسات إلى
نسبة ( 99.77% )، والكيلو واط الواحد من الكهرباء يقوم بتعقيم (12000) جالون من الماء ومن

مميزات طريقة التعقيم هذه ضمان عدم تغير لون ماء زمزم أو طعمه أو رائحته.
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

شاهد.. محمية الفريح للنباتات البرية برفحاء.. وجهة سياحية ومقصد للزّوارعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

شاهد.. محمية الفريح للنباتات البرية برفحاء.. وجهة سياحية ومقصد للزّوار

تحتوي على الكثير من النباتات البرية الموجودة في صحاري
الحدود الشمالية

عويد التومي
ا، إلى محمية الفريح الطبيعية للنباتات يتوافد العشرات من داخل محافظة رفحاء وخارجها، يومي�

البرية؛ لالستمتاع بمناظر األزهار الجميلة، وقضاء أوقات ماتعة بين أشجارها.
 

وتقع المحمية داخل مزرعة الفريح جنوبي محافظة رفحاء، وتحتوي على العديد من النباتات مثل
الديدحان واألقحوان والخزامى والنفل والبابونج وأم قالص، وغيرها الكثير من النباتات البرية

الموجودة في صحاري الحدود الشمالية.
 

وأصبحت المحمية وجهًة سياحية ومقصًدا للزوار؛ إذ يتوافدون إليها من جميع مدن ومناطق
المملكة، باإلضافة إلى الزّوار اآلخرين الذين قدموا إليها من دول مجلس التعاون الخليجي خصيًصا.
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https://sabq.org/saudia/p1kp91si4r


 
وأوضح مسؤول المحمية صالح الفريح، لـ"سبق"، أن بداية االستنبات كان قبل 5 سنوات من اآلن،
واحتاجت لجهد كبير ومتابعة مستمرة حتى كبرت وتكاثرت النباتات، وأصبحت أكبر محمية في منطقة

الحدود الشمالية.
 

ا؛ للتنزه بين وأشار الفريح إلى أن المحمية مفتوحة بشكل مجاني للزوار؛ حيث يتوافدون إليها يومي�
أشجارها، والتقاط الصور التذكارية بين األزهار المتنوعة.
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

"إكرام مكة" تخّصص 530 عامًال لتعزيز األمن الغذائي في المسجد الحرامعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

"إكرام مكة" تخّصص 530 عامًال لتعزيز األمن الغذائي في المسجد الحرام

ى جْمَع الفائض من اإلفطار وفرزه وتقديمه فريق الجمعية يتولَّ
إلى المحتاجين

هادي العصيمي
خّصصت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة، 530 شخًصا من العاملين والمتطّوعين لتعزيز األمن

الغذائي في ساحات المسجد الحرام، من خالل حفظ فائض طعام اإلفطار.
 

وقال مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي: الجمعية خّصصت هذا العام 530 شخًصا من الموّظفين
والمتطّوعين لتنفيذ هذا المشروع النوعي في ساحات المسجد الحرام؛ حيث يقوم الفريق بجمع

الفائض وفرزه وتقديمه للمحتاجين في مكة المكرمة.
 

وأضاف: الهدف من هذا المشروع هو تعزيز األمن الغذائي، والتقليل من الهدر، وتحقيق رغبة
المتبرعين في وصول صدقاتهم إلى المحتاجين.
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https://sabq.org/saudia/dbpnfdoqey


وأشار "المطرفي" إلى أن المشروع حافظ على 213 ألف وجبة في شهر رمضان للعام الماضي من
ساحات المسجد الحرام.

 
وأكد أنه يطمح إلى تكثيف فريق العمل والجهد لمواكبة األعداد الكبيرة التي تشهدها ساحات

د من عدم وجود هدر في أي موقع من المواقع. المسجد الحرام، والتأكُّ
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

للمرة األولى منذ سنوات طويلة.. توثيق صوت “النمر العربي” في عسير (فيديو)عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

للمرة األولى منذ سنوات طويلة.. توثيق صوت “النمر العربي”
في عسير (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
في مشهد نادر الحدوث، وثق شباب صوت النمر العربي في محافظة المجاردة بمنطقة عسير.

ويظهر المقطع الذي تم تداوله على منصات التواصل االجتماعي، شابين يراقيان صوًتا ألحد
الحيوانات، فيما يؤكد أحدهما جازًما أنه صوت النمر: “أقسم بالله هذا صوته”.

 
وتعد هذه هي المرة األولى منذ سنوات التي يرصد فيها صوت نمر عربي، بعد أن شوهد للمرة

األخيرة بالمملكة في عام 2014.
 

لكنه كان ميًتا، إذ وقع ضحية سم وضعه أحد رعاة الجمال خشية أن تنقض ضباع، أو ربما ذئاب، على
قطيعه.

 
200 نمر عربي
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https://youtu.be/2EiiSoLLwdM


وتشير تقديرات إلى أن عدد تلك الحيوانات في شبه الجزيرة العربية يبلغ 200 نمر عربي، ويعيش
القسم األكبر منها في عمان واليمن.

 
وتعرف مناطق عسير عامة بأنها مناطق جاذبة للنمور العربية التي دائًما ما تقطن الجبال العالية.

 
والنمر العربي يعد األصغر حجًما بين ُسالالت النمور، وينتشر في قارتي آسيا وافريقيا.

 
وتقتات النمور العربية على الوعول النوبية والماعز البري والطهر العربي والثعالب وغيرها من

الحيوانات الجبيلة.
 

ويتميز الِنمر العربي بنشاطِه نهاًرا وليًال ولكنه يبقى حذًرا من التواجد البشري.
 

وهذه الحيوانات انعزالية ال تلتقي غيرها من النمور إال في فترة التزواج، والتي تدوم تقريًيا خمس
أيام، يتم خاللها التزواج عدة مرات.

 
وبعد فترة حمل تدوم ما بين 98 إلى 100 يوِم، تلد األنثى من شبل إلى أربعة أشبال في أحد الكهوف

أو الشقوق الصخرية.
 

وتصل أعمار النمور في البرية ما بين 10 إلى 15 سنة، بينما تصل أعمارها في حدائق الحيوان حتى 52
عاًما.
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

"أمانة العاصمة المقدسة": ضبط مباسط مخالفة.. وإزالة 8 آالف متر من المزارع المسقية بمياه الصرف الصحيعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

"أمانة العاصمة المقدسة": ضبط مباسط مخالفة.. وإزالة 8
آالف متر من المزارع المسقية بمياه الصرف الصحي

 

واس - مكة المكرمة
واصلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ببلدية المعابدة الفرعية تنفيذ حملة على الظواهر السلبية
والمباسط المخالفة، مما أسفر عنها ضبط 1650 كجم من الخضراوات والفواكه، و 780 كجم من
الخردوات والمالبس و 65 عبوة سوبيا، حيث تم إتخاذ الالزم حيالها، وتطبيق الئحة الغرامات

والجزاءات البلدية على المخالفين.
 

كما أزالت اإلدارة العامة لشؤون الخدمات  بوكالة البلديات باألمانة، وبالتنسيق مع اإلدارة العامة
للتعديات وبمشاركة لجنة المزارع، عددًا من المزارع المخالفة لألنظمة والتعليمات، والتي ُتسقى

بمياه الصرف الصحي، وتقّدر مساحتها بـ 8 آالف متر مربع، والتي تم إزالتها إزالة ُكلية.
 

وأكدت األمانة أهمية تعاون المواطنين باإلبالغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، حيث أن ذلك ُيسهم
بشكل كبير في أنسنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية السعودية 2030.
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

السياحة الزراعية بمكة.. تجربة ثرية ورافد اقتصادي فريدعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

وجهة رائعة لمحبي الطبيعة والتنوع
السياحة الزراعية بمكة.. تجربة ثرية ورافد اقتصادي فريد

واس - جدة
تهدف السياحة الزراعية بوجهها العام إلـى تعزيز تنمية الـفرد والمجتمع، وتمثل ركنا أساسيا في بلورة
إستراتيجيات تنويع المنتجات الـسياحية في المملـكة عموًما، وعلـى مستوى منطقة مكة المكرمة

على وجه الخصوص، إذ ُتعّد من أهم الوجهات الـتي يقصدها الـسائح في فترات متعددة طيلة العام.
 

وتشّكل السياحة الزراعية نمًطا ترفيهًيا، يعزز من النمو على المستوى االجتماعي واالقتصادي
والـبيئي؛ إذ غدت السياحة الـزراعية عامًال مهًما وقيمة مضافة في صناعة السياحة العالمية.

 
وذكر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والـزراعة بمنطقة مكة المكرمة م. سعيد الـغامدي، أن
الـسياحة الـزراعية ُتعد مشروًعا رائًدا ُيعيد تشكيل الخريطة السياحية والزراعية بالمنطقة، ويقدم
فرص عمل لـلـشباب والـفتيات واألسر المنتجة، ويسعى إلـى إيجاد بدائل مميزة لقطاع اإليواء

الـسياحي والـسفر واالستمتاع بالطبيعة.
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واستطاع العديد من المزارعين بمنطقة مكة المكرمة تحويل منتجات مزارعهم المتمثلة في الـورد،
والفاكهة، والعسل، إلى االستثمار في مشاريع زراعية سياحية وتهيئتها، عبر توفير خدمات
ومتطلبات الزوار؛ األمر الذي كان له أثر إيجابي وناجح، حيث أصبحت مزارعهم وجهة سياحية رائعة،
وذلك لطبيعة أجوائها المتنوعة بين محافظات جدة وخليص والليث والقنفذة والطائف، وتنّوع

منتوجاتها الزراعية.
 

وتقدم السياحة الزراعية للسائح تجربة االقتراب من الـطبيعة ضمن الـسياحة الـبيئية في المملـكة،
ومن تلـك المناطق منطقة مكة المكرمة التي تتمتع بمساحات زراعية واسعة ومزارع خاصة، وتضم
أشكاًال من النباتات التي ترتبط بالبيئة المحلية، كما أن بعض منظمي الرحالت السياحية ُيطلقون

زيارات للمناحل لمختلف الشرائح المجتمعية كجزٍء من السياحة الريفية.
وأصبحت بعض المزارع في منطقة مكة المكرمة تشهد تنافسا كبيرا فيما بينها في الجوانب
التطويرية والتشغيلية، ما بين احتواء تلك المزارع على مجموعة كبيرة من البيوت المحمية بأحجام
متفاوتة، وحقول زراعية مكشوفة تحوي عشرات األصناف الـزراعية المتنوعة، وبكميات وفيرة على

مدار الـعام؛ لتحقيق الجانب الـسياحي والترفيهي والتثقيفي.
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

الهيئة العامة لألمن الغذائي تطلق حملة "بالكفاية تدوم" خالل شهر رمضان المبارك+عنوان الخبر

أخبار الهيئة العامة لألمن الغذائيتصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

26تكرار الرصدالعددالكاتب

الهيئة العامة لألمن الغذائي تطلق حملة "بالكفاية تدوم" خالل
شهر رمضان المبارك

الرياض - واس
أطلقت الهيئة العامة لألمن الغذائي حملة "بالكفاية تدوم"؛ لزيادة الوعي للحد من الفقد والهدر في

الغذاء، والحد من بعض مظاهر اإلسراف خالل شهر رمضان المبارك.
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وأوضحت الهيئة أن الحملة شهدت تفاعًال كبيرًا من أفراد المجتمع وكذلك الجهات الحكومية
والقطاع الخاص والجمعيات؛ وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة، والتي تنبع من

منظور ديني ومجتمعي ووطني.

وأضافت أن إطالق الحملة نابع من دور الهيئة في رفع الوعي بأهمية األمن الغذائي وتعزيز
الممارسات السليمة لالستهالك، والتحفيز على تبني الحلول التي تساهم في الحد من الهدر الغذائي،
مبينة أنه وفقًا لنتائج دراسة (خط األساس)، فإن نسبة الفقد والهدر في الغذاء تبلغ نحو (%33)
وقيمة الهدر في الغذاء يقدر بنحو (40) مليار ريال سنويًا، وتستهدف الحملة التأكيد على أهمية الحد

من الفقد والهدر في الغذاء، والمحافظة على مكونات االقتصاد الوطني.

وأفادت الهيئة أن الحملة شهدت فور إطالقها تفاعًال كبيرًا من أفراد المجتمع وكذلك الجهات
الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة، والتي تنبع
من منظور ديني ومجتمعي ووطني، وأكدت أن الحملة ستتواصل  حتى نهاية شهر رمضان المبارك،
فيما برامج التوعية مستمرة من خالل حسابات التواصل االجتماعي الرسمي للبرنامج الوطني للحد
من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة (لتدوم) على مدار العام إليضاح خطورة ذلك على كافة مناحي

الحياة.
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

إطالق 40 كائًنا فطرًيا مهدًدا باالنقراضعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةتصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

إطالق 40 كائًنا فطرًيا مهدًدا باالنقراض

الرياض - واس
أطلقت هيئة تطوير محمية اإلمام عبدالعزيز بن محمد الملكية والمركز الوطني لتنمية الحياة

الفطرية الملكية، 30 ظبي ريم و10 من المها الوضيحي في محمية الملك خالد الملكية.
 

ويأتي ذلك ضمن برامج التعاون بين الهيئة والمركز إلثراء التنوع األحيائي في المحمية وإعادة التوازن
البيئي وترسيخ مفهوم االستدامة البيئية وامتداًدا لجهود إكثار الكائنات الفطرية المهددة باالنقراض
وإعادة توطينها في المحميات الطبيعية وإعادة تأهيل النظم البيئية في المملكة.وأوضح الرئيس
التنفيذي للهيئة الدكتور طالل بن عبدالله الحريقي أن الهيئة أطلقت عددًا من الكائنات الفطرية
المهددة باالنقراض تعزيزًا ودعًما لإلطالقات السابقة في المحمية بالتعاون مع شركاء النجاح المركز
الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مبيًنا أن ذلك يأتي ضمن جهود الهيئة في تنمية وإكثار الكائنات
الفطرية المحلية واستعادتها في بيئتها الطبيعية، وتحقيقًا الستراتيجية وأهداف الهيئة في الحفاظ

على البيئة وتنميتها مما سيسهم في تفعيل السياحة البيئية.
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

صندوق البيئة: 2000 نوع أسماك في الخليج العربي والبحر األحمر بالمملكةعنوان الخبر

أخبار صندوق التنمية الزراعيةتصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

صندوق البيئة: 2000 نوع أسماك في الخليج العربي والبحر
األحمر بالمملكة

فيصل البعيجان-الرياض
كشف صندوق البيئة، في تغريده عبر تويتر، أن مياه البحر األحمر تحتوي على 1280 نوًعا من
األسماك، ويوجد في مياه الخليج العربي نحو 542 نوًعا من األسماك. جاء ذلك ضمن مبادرة التوعية

البيئية تزامًنا مع أسبوع البيئة 2023، تحت شعار "بيئتك تعرفك".

تنوع أحيائي
لفت الصندوق، إلى أن المملكة تحتوي على العديد من التنوع األحيائي، إذ بلغت 107 أنواع من

الزواحف، و 86 نوًعا من الثدييات، و7 أنواع من البرمائيات.
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الملف الصحفي لتاريخ 03-09-1444

روسيا تدرس وقف صادرات القمح وزيت دوار الشمسعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر03-09-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

روسيا تدرس وقف صادرات القمح وزيت دوار الشمس
 

قالت صحيفة فيدوموستي االقتصادية اليوم الجمعة إن روسيا قد توصي بوقف مؤقت لصادرات
القمح وزيت دوار الشمس بعد انخفاض حاد في األسعار العالمية في األسابيع األخيرة.

وقالت الصحيفة، نقال عن مصدرين لم تحددهما حضرا اجتماعا حكوميا بشأن هذه الخطوة، إن وزارة
الزراعة الروسية ستلتقي بممثلي القطاع هذا األسبوع لمناقشة فكرة فرض قيود مؤقتة على

الصادرات.

تعتبر روسيا من بين أكبر مصدري القمح وزيت دوار الشمس والبذور في العالم.

ونقلت الصحيفة عن الحكومة قولها خالل اجتماع مغلق أمس الخميس إن أسعار زيت دوار الشمس
تراجعت بأكثر من 20 بالمئة خالل األيام العشرة الماضية.

وقالت الحكومة بالفعل إنها ستسعى إلى مضاعفة مشترياتها من الحبوب لصندوق االحتياطيات
الحكومي إلى أكثر من ثالثة أمثال لتصل إلى 10 ماليين طن.

ويهدف الصندوق إلى المساعدة في تهدئة األسعار المحلية.
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