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الخبر تفاصيل

الخبر باألوديةعنوان لنبدأ

الخبر الخبرالسبت-20/07/2019-17/11/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

السعدونالكاتب الرصد18653العددعبدهللا 1تكرار

باألودية  لنبدأ

 
 
 

السعدون  عبدهللا
 

المشجرة٬ احات المس لمضاعفة التجارب أنجح ن م ة تجرب ي ف وشاركت عايشت لقد
ي األهال ود جه افر تض ل بفض ة التجرب ت نجح د وق ة٬ المملك ي ف حر التص ة ومكافح

الغاط محافظة في الحكومية  والجهات
 

دة جري رت اض"نش ول"الري تق ة دراس ام أي ل اذ:قب إلنق ل األفض ي ه جار األش إن
أفضل يلة بوس اخي المن ير التغي ة مكافح ن يمك ال أنه سويسرا من باحثون وقال المناخ٬
ي ف نشرت تي ال تهم دراس ي ف وريخ زي جامعة من الباحثون وأكد األشجار٬ زراعة من
ا م م أه ن وم ث٬ الثل ع بواق ة الحالي الغابات مساحات زيادة إمكانية العلمية ساينس مجلة
يد أكس اني ث ات انبعاث ثي ثل ص تمت أن ن يمك جار األش ة زراع أن ة الدراس ي ف اء ج

اآلن تى ح ان اإلنس ا به بب يتس تي ال ون ة.الكرب درج اع ارتف ن م د تح أن ن يمك ا كم
تصل األراضي من مزيد وزراعة األشجار زراعة تكثيف يتطلب وهذا األرض حرارة

عام بحلول هكتار مليار  .م2050إلى
 

المشجرة٬ احات المس لمضاعفة التجارب أنجح ن م ة تجرب ي ف اركت وش عايشت د لق
ي األهال ود جه افر تض ل بفض ة التجرب ت نجح د وق ة٬ المملك ي ف حر التص ة ومكافح
ل أفض ن م د واح اء إنش ن ع رت أثم ث حي اط٬ الغ ة محافظ ي ف ة الحكومي ات والجه
م وتعم درس ت أن يجب تجربة الشجر٬ لري األمطار حصاد على تعتمد التي المتنزهات
ة برئاس ة البيئ أصدقاء ة مجموع اء إنش د بع رة الفك دأت ب ث حي ة٬ المملك توى مس على
د فق المحافظ من ومشاركة دعماً وجدت وألنها سنة٬ عشرين من أكثر قبل الغاط محافظ
ة بمحاول ة الحمل دأت وب المحافظة ي ف والمدارس الحكومية الدوائر مسؤولو إليها انضم
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شركات ة برعاي دارس الم طلبة قبل من الوادي تنظيف ومنها البيئة بأهمية الوعي نشر
ي ف ف التنظي حمالت ي ف ائهم أبن اركة لمش اء اآلب بعض رفض ورغم الخاص٬ القطاع
ا بعده ده٬ بع ذي ال العام في يشارك الجميع جعل التجربة وتكرار التشجيع أن إال البداية
إلى أحالته التي الرياض منطقة إمارة إلى الكتابة وتمت وطني متنزه إنشاء فكرة جاءت
م تأكده لعدم الوقت ذلك في مادي دعم بدون لكن وشجعت أيدت والتي الزراعة٬ وزارة
دأت وب الزراعي المكتب من بسيطة بإمكانات التجربة انطلقت وقد التجربة٬ جدوى من
وزارة ن م يتواصل دعم ال دأ ب ا نجاحه ة التجرب ت أثبت أن د وبع ة٬ البيئ أشجار بزراعة
ة الطبيع وتولت األشجار من اآلالف مئات وزراعة للحماية السياجات وأقيمت الزراعة
ة إقام ت تم ا كم ل٬ بالكام الرعي ع من م ت أن د بع ة األودي اري مج داخل الشجر زراعة
نزه المت زود ت نوياً س تلة ش ف أل مائة خمس ن م ثر أك ه في زرع ي ة البيئ جار ألش تل مش
ات متنزه ل أجم ن م داً واح نزه المت ذا ه د يع وم والي ة٬ المملك ي ف رى األخ اطق والمن
ر تتكاث دأت وب زالن٬ الغ إطالق م ت ث حي ة الفطري اة للحي ة محمي أصبح ا كم ة٬ المملك
ل ومث مطمئنة٬ آمنة المتنزه داخل أعشاشها تبني الطيور وبدأت الحجل وطيور األرانب
ي الوطن ي الزلف نزه مت ل مث ة المملك ي ف أخرى مشروعات يوجد الناجح المشروع هذا

وغيرها عنيزة في الغضا  .ومتنزه
 

المملكة رؤية أولت ادة2030لقد وزي وث التل ة ومكافح ة البيئ بصحة خاصاً اهتماماً
ذا ه ي ف دة رائ ة المملك ل وجع م والمقي واطن للم الحياة جودة أجل من الخضراء الرقعة
الشجرة ة زراع ي ف للتطوع واطن الم إشراك و ه اح النج بة نس ن م يزيد وما المجال٬

اآلتية الخطوات باتخاذ البيئة بأهمية الوعي وزيادة  :وحمايتها
 

للتشجير:أوًال ع المواق أفضل من واألودية أودية٬ على تقع وقراها المملكة مدن معظم
الرياح تحملها البذور من كثيرة كميات بنثر كفيلة الوادي أعلى في واحدة شجرة فوجود
يرة كث شجيرات األمطار م موس د بع ر لتثم وادي ال أجزاء ة بقي ى إل يول والس والطيور
الوادي٬ ب ة المحيط احات المس ة زراع ى إل إضافة الرعي٬ ن م لمت س إذا سريعاً تكبر
ي البيئ الوعي ونشر الخضراء احات المس ادة لزي الصحي الصرف مياه من واالستفادة
ة القري ا خالله ن م تتنفس ة رئ المتنزه سيجعل ما وهو والمواطنين٬ المدارس طلبة بين

الوارفة أشجاره ظالل تحت ممتعة أوقات لقضاء مناسباً ومكاناً المدينة  .أو
 

وتؤمن:ثانيًا زة ومجه ة مدرب ة بيئي شرطة إنشاء سرعة يحتم مما الحماية عن بديل ال
ا وإكثاره األشجار ن م ى تبق ا م ى عل اظ الحف لضمان ة الفطري اة والحي الشجرة بأهمية
ى إل دخول ال اول يح هم وبعض ل٬ اإلب اة رع ثر يك ي الرع م مواس ي ف ه أن ًا خصوص
ة المراقب اب غي ي ف خصوصاً المرعى لتوفر مسيجة وهي حتى والمحميات المتنزهات

 .والعقاب
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احات مس هللا ا وهبه د وق احلية والس ة والجبلي حراوية الص ا بيئته ي ف ة جميل ة المملك
ذه ه ة حماي تمت و ول الرمة٬ وادي مثل الكيلومترات مئات بعضها يمتد وأودية واسعة٬
ألصبح التطوعي ل العم ل وتفعي المعالجة الصحي الصرف مياه من واالستفادة األودية

القادمة لألجيال أفضل ومستقبل بالبيئة مهتم وشعب صحية بيئة  .لدينا
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الخبر تفاصيل

الخبر للتمورعنوان الغذائية القيمة
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الجحليالكاتب الرصد9413العددعلي 1تكرار

للتمور الغذائية  القيمة

 

الجحلي  علي

اء اآلب اة وحي ا وتاريخن ور٬ للتم ة الغذائي ة القيم عن نتحدث أن ول٬ الق ة نافل ن م ل لع
العظيمة الفاكهة هذه على تعتمد كانت رآن.واألجداد الق اهد مش م أه ي ف التمور ذكر إن

ذاء الغ رت وف تي ال ة الفاكه ذه ه ة أهمي يوضح هللا٬ سالم عليها مريم٬ قصة في الكريم
رار اض.والق المخ ل مراح ي ف تي ال دة الوال ن م ون والع ذاء للغ ة حاج ثر أك ن وَم
 .والوالدة؟

 
ي الت العناصر٬ ن م هي أخرى قرآنية قصص مجموعة مع السالم٬ عليها مريم٬ قصة
يا ونفس ا حيوي ون يك أن ن يمك ا م ا المزاي من ولها األهمية٬ عالمية الفاكهة هذه أن تؤكد

تعالى هللا قال لذلك عينه٬ الوقت "في ا: عين ري وق واشربي ي و"فكل ه ن العي رار فق ٬
العظيم الغذاء هذا يولدها التي النفسية٬ الراحة  .من

 
ة الطاق م ك ى عل بر أك ة دالل ذات السكري٬ بمرض ور التم ة عالق من السائدة الشكوى
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ة المهم ادة الم ذه ه تناول نتيجة الجسم٬ في تتولد أن يمكن اء.التي العلم ل ك ر أذكّ ذا له
الغذائية القيمة ذات المواد ضمن التمور لتصنيف الرامية المملكة مبادرة يدرسون الذين
المجاالت ي ف المختصين ع جمي ل قب ن م ل والتحلي البحث ي ف التعمق ة بأهمي ة٬ الفائق

األمر لب وهذا والنفسية والكيميائية  .الحيوية
 

من ي ه الم٬ الع اء أنح ل ك ي ف ا زراعته رت انتش تي ال ور التم أن ذكر ن أن م المه ن م
ذا وه دول٬ ال ف مختل ي وف األجواء ف مختل مع التفاعل في الفائقة القدرة ذات األشجار
واد٬ الم ن م ير كث ن وبي ا بينه ة المقارن عند لمميزاتها النظر عند أساسية يجعلها بالتأكيد
ر غي ديل التع ن م يرا كب ا كم تدعي تس أو ة٬ معين ع مواق ي ف إال ة الزراع ل تقب ال تي ال
ات درج ي ف م التحك ات عملي ي ف ت كان واء س ات٬ المخرج ي ف ر يؤث ذي ال ي٬ الطبيع
ي ف و النم ى عل ات النبات ذه ه اعد تس تي ال واألسمدة٬ واد الم ات كمي ادة زي أو الحرارة٬

معينة  .مواقع
 

اه٬ المي ن م يرة كب ات كمي استهالك دون و النم ى عل ل النخي قدرة نفسه اإلطار في يأتي
ي الت دول ال أبناء من كثيرا ولعل ممكنا٬ الصحراوية المناطق في زراعته جعل ما وهو
ترام اح ن لك ا٬ هن ت قل ا م ى عل د يزي ا مم الكثير ب يأتون مهم٬ كغذاء التمور على تعتمد
ي ف ة بيئي رات طف يحدث د وق ل٬ النخي ة زراع ة ثقاف نشر إلى يؤدي ومخرجاتها النخلة

الدول من  .كثير
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الخبر تفاصيل

الخبر نايفعنوان بن وأخالقي:سعود ووطني شرعي واجب البيئة على الحفاظ

الخبر الخبرالسبت-20/07/2019-17/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18653العددالكاتب 1تكرار

نايف بن وأخالقي:سعود ووطني شرعي واجب البيئة على  الحفاظ

 

البيئة فعاليات في المشاركين يكرم نايف بن سعود  األمير

السبيعي-الدمام   سالم

الشرقية المنطقة أمير عبدالعزيز٬ بن نايف بن سعود األمير الملكي السمو صاحب شدد
ة البيئ ى عل اظ الحف أن داً مؤك البيئة٬ على للحفاظ التوعوية الجهود استمرار أهمية على
وس نف ي ف ة القيم ذه ه وغرس ه٬ علي العمل من بد ال وأخالقي٬ ووطني شرعي واجب
ة البيئ بوع أس ات فعالي ي ف اركة المش ات للجه موه س ريم تك الل خ ك ذل اء ج ئة٬ الناش

اإلمارة1440 بديوان  .هـ
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ة الحكيم ادة القي ه تولي بما اللقاء مستهل في سموه هللا-ونوه دها ام-أي واهتم ٍم دع ن م
تضمنتها تي ال والمبادرات صدرت٬ التي والتشريعات األنظمة عبر البيئة٬ على للحفاظ

المملكة الحفاظ2030رؤية في واحدا فريقا يشكلون الشرقية مواطني أن إلى مشيراً ٬
ال مج ة التعليمي ة البيئ أن مضيفاً ة٬ المنطق تضمها تي ال ة الطبيعي اكن واألم البيئة على
تثمارها اس يوجب ا مم ئة٬ الناش ال األطف دى ل ة البيئ ى عل المحافظة قيمة لزرع خصب
م لتقدي ة الطلب ا ألبنائن ال المج ة وإتاح لة٬ الص ذات ات الفعالي ي ف ة الفئ ذه ه راك وإش
سموه يداً مش ة٬ البيئ ب جان ي ف الوعي ع ورف تعزيز في تسهم التي واألفكار المبادرات
كافة في وفاعل مهم عنصر المرأة أن مؤكداً األسبوع٬ فعاليات في للمرأة الفاعل بالدور
ة البيئ ى عل اظ الحف ي ف ا ودوره الشرقية٬ ة المنطق من تنطلق التي والبرامج المبادرات
وس نف ي ف القيمة هذه غرس على واألقدر األقرب وهي حولها٬ لمن قدوة كونها من يبدأ
ط والرواب ة والخاص ة الحكومي ات الجه ف مختل ن بي ة الفاعل راكة الش ًا مثمن ئة٬ الناش
هذه استمرار أهمية مؤكداً العام٬ لهذا البيئة أسبوع لتفعيل المهتمة والجمعيات التطوعية
أثير٬ والت االستدامة على تركز بمبادرات الشراكات هذه تعزز وأن العام٬ طوال الجهود
ة البري ع للمواق ف تنظي حمالت من األسبوع فعاليات تنفيذ في بذلت التي بالجهود منوهاً

األنشطة من وغيرها الخضراء٬ الرقعة لزيادة األشجار واستزراع  .والبحرية٬
 

ات فعالي ي ف اركة المش الجهات سموه كرم ة"ثم البيئ بوع ات"هـ1440أس الجه ن م
التطوعية والروابط والفرق الربحية٬ وغير والخاصة  .الحكومية
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الخبر تفاصيل

الخبر السابعةعنوان نسخته في والفاكهة الورد مهرجان انطالقة تبوك منطقة أمير برعاية

الخبر الخبرالسبت-20/07/2019-17/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العدد0الكاتب 5تكرار

نسخته في والفاكهة الورد مهرجان انطالقة تبوك منطقة أمير برعاية
 السابعة

 

زعير–تبوك  عبدهللا

ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب لطان س ن ب د فه ير األم الملكي السمو صاحب رعاية تحت
دتبوك محم وك تب ة منطق ارة إم ل وكي ح أفتت ة٬ بالمنطق السياحية التنمية مجلس رئيس

عبدهللا ةبن والفاكه ورد ال مهرجان فعاليات ٬ أمس مساء خته1440الحقباني نس ي ف
لطان س بن فهد األمير منتزه في المهرجان مقر وصوله لدى استقباله في وكان السابعة٬
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مجلس ن أمي وك تب ة بمنطق الوطني تراث وال ياحة للس ة العام ة الهيئ رع ف دير م بتبوك
الشليبي محمد بن مبروك الدكتور بالمنطقة السياحية  .التنمية

 

ر مق ي ف والحضور وتجول المهرجان اح بافتت ذاناً إي الشريط اني الحقب ص ق ك ذل د بع
رة م ألول ارك المش ة الدول ن أم ة رئاس اح جن رح مس ى عل اهد ش ث حي ان٬ المهرج

ان أرك ى عل ع اطل ا كم الرئاسة٬ عن تعريفي عرض نبالمهرجان٬ أم ة رئاس قطاعات
البواسل األمن رجال بها يتمتع التي والخبرات العالية الهمة تبرز والتي بالجناح٬ الدولة
ارة إم ل وكي ف وتوق ه٬ ومقدرات وطن ال أمن ب اس المس اول يح ن م ل لك دي التص ي ف

لوحة أمام هداء”المنطقة داء”الش ف م أرواحه دموا ق ن م ع لجمي صورا ضمت تي ال
وطن وال ك,للدين ذل ب اراتعق ومه ة الناري لحة باألس ة الرماي ة تجرب ع الجمي اهد ش

ع اطل جون للس ة العام ة المديري اح جن زار م ث اني٬ المب ام واقتح راج األب ن م نزول ال
حملة عن لشرح استمع كما والنزيالت النزالء ولوحات ومشغوالت أعمال على اخاللها

 ”فرجت”
 

ذي وال ة النموذجي ة للمزرع لطان س ن ب د فه ير االم سمو ائزة ج ن رك ى إل انتقل بعدها
مدى وعلى الجائزة إسهامات الزراعي28يعرض القطاع تطوير في عمرها من عاماً

 .بالمنطقة
 

ة بالمنطق ة الزراعي الشركات اج إنت تضم تي ال ة والفاكه ورد ال ة بقري تجول ذلك عقب
ي الت ة الزراعي ات المنتوج ى عل ع واطل ان٬ المهرج ذا ه ي ف اركين المش زارعين والم

المنطقة بها  .تزخر
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الخبر تفاصيل

الخبر نوعيةعنوان بمنتجات عام كل زوارها تستقبل والفاكهة الورد موطن تبوك

الخبر الخبرالسبت-20/07/2019-17/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

نوعية بمنتجات عام كل زوارها تستقبل والفاكهة الورد موطن  تبوك

 

 واس-تبوك
تصوير:إعداد العمراني العساف:منذر  فهد

اً مثالي اً موطن ا منه ل جع ذي ال ر األم ا٬ مناخه دال واعت أرضها بخصوبة وك تب تشتهر
ي ف يزة مم اٍم أرق ن م األخيرة السنوات في حققته ما جانب إلى والفاكهة٬ الورد لزراعة

الخارجية لألسواق التصدير إلى المحلية األسواق بذلك لتتخطى الزراعي٬  .اإلنتاج

اة والمي ة البيئ وزارة ل قب ن م ير كب ام باهتم ة المنطق ي ف ي الزراع اع القط ى ويحظ
ي الت ة الزراعي ارات واالستش روض الق ديم وتق المزارعين تشجيع خالل من والزراعة

الزراعية المنتجات وتحسين تطوير في كبير بشكل  .أسهمت

من ثر أك ة بالمنطق ة الزراعي األنشطة عدد بلغ فقد البيئة لوزارة إحصائية آخر 7وفي
بعدد المحورية الري ألجهزة نشاط بين توزعت نشاط ة1099آالف وزراع ازا٬ً جه

دد بع ة ة2867عام محمي وت وبي ة٬253 دائم جار وأش اطا٬ اطا1562٬نش نش
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المشاتل عدد بلغ اآلبار25بينما وعدد  .1474مشتال٬ً

الـ يقارب ما تبوك في المزروعة الفاكهة أشجار عدد نويا7ًوبلغ س تنتج شجرة ماليين
دراق"109187" وال والمشمش ب والعن ان والرم ا بأنواعه الحمضيات ن م طن

والتمور والتين والكمثرى والتفاح ي,والخوخ ف اً عالمي تنافسها وك تب ة منطق وتواصل
الـ ا انتاجه اوز يتج ث حي ورد ال ا30إنتاج أهمه ن وم ٬ نوياً س وردة ون رة:ملي زه

إضافة ه٬ ألوان ف بمختل والجوري ٬ ل القرنف ار وأزه ٬ المختلفة بأصنافها الجيبسوفيال
زهرة األبيض"إلى الم"األفاالنش الع في الورد أنواع أفضل من تعد ورود,التي و

ى إل باإلضافة راء٬ الحم ورود ال أصناف من وهي وبرستيج وأنجيلينا٬ و ريد٬ الماجيك
ات ودوك وس كرون وورود ة٬ البرتقالي ورود ال واع أن هر أش ن م ي وه ا ميليف ورود
ضمن األقحوان رة زه و ر ووت ب ودي الوردية٬ الورود أصناف من تعد التي وريفيفال
و ي واألرجوان وردي وال واألصفر واألحمر األبيض مثل األلوان من متنوعة مجموعة

.اليليوم"زهرة " 

وك تب ة منطق ير أم دالعزيز عب بن سلطان بن فهد األمير الملكي السمو صاحب ولجائزة
النموذجية ة,للمزرعة المنطق ي ف الزراعي القطاع مستوى من الرفع في ريادياً ,دوراً

ا عمره ن م اً عام ر عش ة الثماني دى م ى ر,فعل تطوي ي ف ياً قياس اً رقم ائزة الج ت حقق
ج والبرام ط الخط رز ألب م والتقيي األداء ي ف ية التنافس الل خ ن م ة الزراعي ات المنتج
ل أفض تخدمون يس ذين ال زارعين الم أداء ى عل ذلك ب س لينعك ة الزراعي ارب والتج

المزروعة المساحة وزيادة الحديثة الري وسائل في  .التجارب

ن م ثر أك ارك ي840وش ف ة المنطق ز ومراك ات ومحافظ وك تب ة مدين ن م اً مزارع
اج اإلنت ر تطوي ي ف ام واله ادي الري ا دوره د يؤك ا مم ة٬ النموذجي ة المزرع ائزة ج

المنطقة في  .الزراعي

مهرجان ة"ويعّد والفاكه ورد ه"ال كون وك تب ة منطق ي ف زارع للم اً مهم دثاً ح نوي الس
ك لتل ويقية التس برامج ال ر تطوي ى عل اعد ويس ة الزراعي ة المنطق ات منتج أهمية يعزز

ئة الناش بابية الش المشاريع دعم إلى إضافة ر,المنتجات أكث ام ع ل ك زواره دد ع غ ويبل
ات وفعالي برامج ب يحضى كونه المهرجان إدارة إلحصائية وفقاً زائر مليون نصف من
ى إل يضاف ذي وال ياحياً س ان المهرج هذا أهمية جانب إلى المجتمع فئات لكافة مناسبة

السياحية للتنمية المنطقة مجلس برامج  .مجمل
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لتاريخ الصحفي 17/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزوار..بالصورعنوان تلفت واألصناف بالقصيم العنب مهرجان انطالق

الخبر الخبرالسبت-20/07/2019-17/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

الزوار..بالصور تلفت واألصناف بالقصيم العنب مهرجان  انطالق

الزراعي النشاط لتحريك  يهدف

 

اإللكترونية سبق  القصيم-صحيفة

 

عار ش ت تح ة٬ الجمع اء مس ادس الس ب العن ان مهرج ق ات"انطل ثري ب العن د عناقي
ل"الذهب حائ ق طري ى عل وارة الق ة بلدي تنظمه والذي ات-٬ الفعالي ن م ة بجمل القصيم٬
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بها وتشتهر بالصلبية تزرع التي العنب صنوف الزوار وجذبت  .المتنوعة

ددها ع غ يبل تي ال اك واألكش راء والش ع البي احة بس ان المهرج دأ ارض??وب ومع ٬
ات وعرب األسر٬ ات ومبيع ب٬ العن وعصائر ة التوعوي ان واألرك اركة٬ المش المزارع

واإلنشادية والفكاهية المسرحية والعروض والحرفيين٬  .األطعمة
 

إن الم٬ الس د ماج ان للمهرج ذي التنفي المدير القوارة بلدية رئيس ي"وقال يأت ان المهرج
ة والفراول ور التم ل مث ة٬ المنطق بها تشتهر التي الزراعية المهرجانات من جملة ضمن
ة المنطق ير أم ة مقول د ويؤك االقتصادي٬ الحراك من يعزز ذلك أن شك وبال والرمان٬

الخيرات من سلة القصيم منطقة  ".بأن
 

الم الس "وأضاف ل: عم فرص ير وتوف ادية٬ اقتص مكاسب ق لتحقي المهرجان دف يه
الل خ ومن ه أن ا كم ي٬ الزراع القطاع ي ف للعمل واء؛ س حد ى عل ابات والش للشباب
ج برام بر ع ة٬ الداخلي ياحة الس وتشجيع زوار ال جذب ى عل ل يعم المتنوعة ات الفعالي

ومشجعة  ".ملفتة
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لتاريخ الصحفي 17/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البالستيكية«عنوان الستثمارها..»النفايات سعودي وتكاتف العالم اقتصادات تؤرق مخاطر

الخبر الخبرالسبت-20/07/2019-17/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد9413العددالكاتب 1تكرار

البالستيكية« وتكاتف..»النفايات العالم اقتصادات تؤرق مخاطر
الستثمارها  سعودي

 

الرياض من الخميس  سلطان

ي ف لبي الس ا وتأثيره تيكية٬ البالس ات النفاي ة أزم ن م المتكررة الدولية التحذيرات رغم
ا إياه دا مع ا يتجاهله البعض أن إال ة البيئي م والنظ ة المائي رات والمم المي الع االقتصاد

واحد ام ع ي ف الم الع اج إنت أن ام األرق ر تظه ا حينم لكن ا٬ حله ويسهل 242بسيطة
وتفاقهما المشكلة خطورة تتضح البالستيكية النفايات من طن  .مليون

 
تشكل البالستيكية النفايات فإن الدولي٬ للبنك حديث تقرير ن12وبحسب م ة المائ ي ف
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ل تمث تي ال دخل ال ة مرتفع والبلدان العالم في الصلبة النفايات ن16جميع م ة المائ ي ف
من أكثر تولد مجتمعة العالم٬ أجمع34سكان العالم نفايات من المائة  .في

 
البحر ي ف تيكية البالس ات للنفاي المستمر التزايد من للطبيعة العالمي الصندوق حذر كما

 .المتوسط
 

تيكية البالس ات بالنفاي البحار تلوث في والصيد البحرية التجارة تتسبب السياحة وبجانب
بة نس يد الص دات مع أو ودة المفق حنات الش ل تمث ث ات20حي النفاي ن م ة المائ ي ف

المتوسط البحر في  .البالستيكية
 

وبيئية طبية  مخاطر
ى عل ه احتوائ د عن خاصة الحرارة مع وتفاعله البالستيك خطورة دراسات أثبتت طبيا٬

ؤدي"الديوكسين"مادة وي ان اإلنس صحة في تؤثر شديدة مخاطر عنه ينتج أنه مؤكدة ٬
خطيرة ألمراض تؤدي والشراب الطعام في مضرة مواد تسرب إلى  .التفاعل

 
مادة أن أثبتت ا"الديوكسين"كما رئيس مسببا وتعتبر اإلنسان٬ حياة على أضرارا توجد

لتشويه تتعرض الحيوانات بعض أن كما والنساء٬ الرجال لدى والعقم السكري لمرض
كالت ومش ة هرموني طرابات اض د وتوج ماء الص دد الغ ر وتض ات٬ الجين ي ف ي خلق

المناعي والجهاز الرئة في أضرارا أيضا تسبب كما  .جلدية٬
 

ا يجعله ل للتحل ة القابل ير غ النفايات تراكم إن حيث التربة٬ في تأثيرها عن فضال وذلك
المادة لتراكم نتيجة وذلك خصوبتها٬  .تفقد

 
ي ف ه إن ث حي ادح٬ ف أ خط ه مكونات ع بجمي تيك البالس استخدام أن خبراء فيرى بيئيا أما

منه للتخلص السنين عشرات إلى سيحتاج إنتاجه  .حال
 

تيك البالس ن م المتضرة البيئات لتأهيل السنين مئات إلى سيحتاج العالم أن إلى وأشاروا
واء س ع أجم الم الع دول ات بيئ ؤرق ت ت بات كلة مش ا أنه خاصة ه٬ في ة المدرج واد والم

صحاري أو بحارا أو أنهارا  .كانت
 

سعودي  استثمار
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دت رص ي٬ المحل ى إل دولي ال أثير الت ن ادية"وم ي"االقتص ف داني مي ق تحقي الل خ
ب وجوان وارع الش ي ف تيكية البالس ات النفاي ن م ات كمي اض الري مة العاص واحي ض
ة المعني ات الجه أن إال اديا٬ اقتص دا تهدي ا وأيض حيا٬ وص ا بيئي را خط ل تمث رق الط
رتها لمحاص بة المناس ط والخط ادرات المب ا له دت وأع را٬ مبك كلة المش دت رص

وسكانها الدولة اقتصاد على بالنفع يعود بما  .واستثمارها٬
 

ارب يق ا م دوير ت ادة بإع وم الي وم تق ة المملك أن ى إل ة األولي الدراسات ي10وتشير ف
نحو ن م التخلص م ويت التدوير إلعادة القابلة المواد من فقط ن90المائة م ة المائ ي ف

واد الم ن م تفادة االس ع ويمن ة بالبيئ يراً كب ضرراً يلحق ا م ر٬ الطم ق طري عن واد الم
التدوير إلعادة  .القابلة

 
من أكثر ثالث40وتتوافر ي ف ة المملك في التدوير إلعادة القابلة المواد من المائة في

ي ف دوير الت ادة إلع ة القابل واد الم ة كمي غ وتبل دمام٬ وال جدة٬ الرياض٬ هي رئيسة مدن
نحو سنويا ى50المملكة إل يصل ا مم تفادة واالس دوير ت ادة إع ن يمك كما طن٬ مليون

ي85 ف دخل ت ام خ واد وم ة البديل للطاقة مصدر على الحصول بغرض منها المائة في
التصنيع  .عمليات

 
وهي دوير٬ الت ادة إلع السعودية الشركة تأسيس الحكومية والخطط المبادرات وأحدث
ل التحوي دالت مع ادة لزي خصيصاً مصممة اريع مش ي ف تثمار االس على ستعمل شركة
المختصة الخاص القطاع شركات مع تحالفات إنشاء خالل من التدوير إعادة وعمليات

المجال  .بهذا
 

تزم تل ا به خاصة الئحة ق وتطبي ا٬ حيوي للتحلل القابل البالستيك تقنية عن فضال وذلك
النفايات لمشكلة تفاديا وذلك للتحلل٬ قابل بالستيك إلنتاج المصانع٬  .بها

 
متحلل243 بالستيك إلنتاج  مصنعا

لـ قالت صناعة"االقتصادية"وهنا إن والجودة٬ والمقاييس للمواصفات السعودية الهيئة
ذات ة البتروكيميائي للصناعة ة المهم االقتصادية د الرواف من أساسيا رافدا تمثل اللدائن
وث تل مظاهر روز ب إلى يشير الحال واقع أن غير المملكة٬ اقتصاد في المباشر التأثير
اس أكي ة خاص ية٬ الماض ة القليل ود العق ي ف ات المنتج ذه ه ات مخلف ن ع اتج ن ئي بي

البسيط السمك ذات والتغليف اللف ومنتجات الواحد االستخدام ذات ن"البالستيك م ل أق
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 ".ميكرونا250

 
ع م بها لتناس نظرا ا٬ حيوي ل للتحل القابل البالستيك لتقنية اختيارها أن الهيئة وأوضحت
ة المادي ة التكلف ى عل الوة ع ة للمملك ناعية والص ادية االقتص ة والبني عودية الس ة البيئ

 .المنخفضة
 

ة المحلي المصانع من إيجابي تفاعل وهناك ومناسب جيد بشكل تطبق الالئحة أن وبينت
من أكثر إصدار تم حيث ل706والخارجية٬ القاب البالستيك شعار باستخدام تراخيص

ن م ثر ألك ل٬ و243للتحل ة المملك ل داخ م16مصنعا ويت ة٬ المملك خارج نعا مص
ر غي اج اإلنت ف ووق ة المرخص انع المص م دع و وه ة الالئح داف أه م أه د أح ق تحقي

وبيئتنا صناعتنا تعانيه الذي  .المسجل
 

د ق ا إنه ة الالئح ذه ه ق تطبي في بعد تنخرط لم التي الوطنية المصانع بخصوص وقالت
المختصة٬ ة الرقابي ات الجه ل قب ن م ة الالئح ي ف ا عليه المنصوص ات للعقوب تخضع
محاضر بضبط وقامت األسواق على تفتيشية بجوالت السوق مسح سلطات قامت حيث

المطابقة غير للمنتجات األسواق من وسحب  .حجز
 

المشكلة لموجهة حكومي  تكاتف
 

الصناعة وزارة ي ف ة ممثل األخرى ة المعني ات الجه أن ى إل المواصفات هيئة أشارت
وم تق وؤلياتها مس دود ح من وض ة والقروي ة البلدي ؤون الش ووزارة ادن والمع ة والطاق

الالئحة بتطبيق تلتزم ال التي للمنشآت التراخيص وتجديد إصدار  .بوقف
 

عن ن ممثلي تضم ة الفني وائح الل ق تطبي ة لمتابع توجيهية لجنة الهيئة تشكيل إلى ولفتت
األسواق على رقابية خطط وضع إلى تسعى المختصة والجهات الرقابية الجهات جميع
ال أعم جدول ى عل ل للتحل ل القاب تيك البالس منتجات كانت حيث الصناعية٬ والمنشآت

من الثاني الربع خطة في كامل2019اللجنة ذ تنفي من االنتهاء حال نتائجها وستنشر
العمل  .خطة

 
إطالق المتحلل غير البالستيك لتقليل حد لوضع الخطط ضمن من أن الهيئة وأوضحت

ل مث البالستيك من أخرى منتجات لتشمل فنية منPVCوPETلوائح ى أعل وبسمك
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ى250 عل البالستيك أضرار من للحد كبير ودولي وطني توجه لوجود وذلك ميكرونا
 .البيئة
 

عن الناتجة المخاطر من المجتمع لحماية انتشاراً وأكثرها التقنيات وأهم أقدم أن وبينت
ات الجه ع م اون بالتع ة الهيئ تسعى ث حي دوير الت ادة إع ة تقني ي ه تيك البالس استخدام
ه يتطلب ا وم البالستيك٬ لتدوير فنية الئحة إلصدار جدوى بدراسة المملكة في المختصة
ر لتطوي ة المالئم ة التحتي ة البني ير وتوف ة الالزم والتشريعات ة األنظم إصدار من ذلك

النشاط  .هذا
 

الرياض في تدوير  إعادة
ي الوطن ز المرك ع توقي ة المملك ي ف ة المعني ات الجه ا له تسعى تي ال ادرات المب إحدى
ر التدوي ادة إلع االستثمارية السعودية والشركة الرياض٬ منطقة وأمانة النفايات٬ إلدارة

للنفايات المتكاملة اإلدارة أنشطة لبدء ثالثية تفاهم  .مذكرة
 

المشترك يق والتنس التعاون تعزيز على الثالثة األطراف ستعمل االتفاقية هذه وبموجب
ق وتحقي اض٬ الري ة مدين ي ف ات النفاي إدارة اع لقط املة الش تراتيجية االس ذ لتنفي م بينه

عام بحلول التدوير إلعادة االستراتيجية األهداف من  .2035مجموعة
 

تثمارية االس عودية الس ركة الش تقوم س ات النفاي إلدارة ة متكامل ة منظوم ن م زء وكج
التي النفايات أنواع جميع تدوير إلعادة حديثة منشآت بناء في باالستثمار التدوير إلعادة

والمعادن والبالستيك والورق األسمدة مثل البلدية النفايات تدوير إعادة  .تشمل
 

دم واله اء البن ات نفاي دوير ت ادة إع ي ف ة اإلطاري االتفاقية ضمن األولى المبادرة وتتمثل
ومعالجة إلدارة أة منش اء إنش ا يليه واإلسكان الطرق اريع لمش اء بن مواد إلى وتحويلها

اض الري ة منطق ة أمان مشروع ع م التزامن ب ك وذل ة٬ البلدي ات النفاي رز ال"وف ب ي ح
الرياض"حاويات في المنزلية للنفايات المصدر من الثنائي الفرز إلى يهدف  .الذي

 
أخرى ب كنية الس اء األحي ض بع ي ف ات الحاوي تبدال الس ة تجرب يرا أخ ة األمان دأت وب
ات حاوي ة األمان خصصت حيث نزل٬ م كل على حاويتين بواقع المنازل٬ على وزعت
ون والكرت واألوراق تيكية البالس واد الم ل مث وية٬ العض ير غ واد للم ر األخض اللون ب
ة القابل ير غ وية العض ات للنفاي ود األس اللون ب ات وحاوي ة٬ المعدني ب والعل اج والزج
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الطعام ومكونات بقايا مثل  .للتدوير
 
تجيب"البيئة"  ال

صحيفة تواصلت جانبها٬ شأن"االقتصادية"من في والزراعة والمياه البيئة وزراة مع
وزارة ال أن إال تيكي٬ البالس در اله ف لتخفي والدراسات البالستيك٬ مخلفات أطنان حجم

برد إجابات"اكتفت توافر عدم عن نعتذر البالستيك لموضوع  ".بالنسبة
 

دولية  جهود
مصرفية مؤسسات وخمس ي األوروب تثمار االس بنك يسعى الدولية الجهود على تأكيدا
عشرة بضخ دوير٬ الت ادة إع ق طري عن ي األوروب االقتصاد تنشيط إلى أخرى وطنية
ن م والتخلص ذير التب تحاشي مراعاة مع االستثمار مجاالت في إضافية يورو مليارات

 .النفايات
 

األول٬ س أم اني األلم ليف التس ك بن دير م روينيج٬ ب تر جون ال ى"وق عل اظ الحف إن
االهتمام من مزيدا نوليه أن مستقبال نريد أساس موضوع الطبيعية إلى"مواردنا مشيرا

األمر هذا في حاسم دور له سيكون التدوير إعادة يتبنى اقتصادي نظام إلى التحول  .أن
 

حتى التدوير إلعادة المشتركة المبادرة ل2023وتسعى تق ال تثمارات اس ق تحقي ى إل
التدوير إعادة في يورو مليارات عشرة  .عن

 
أسهم ل تموي ن م وصور روض ق ديم تق ى إل ادرة المب هذه تتبنى التي المصارف وتتجه

دعم إلى تحتاج التي للمشاريع وضمانات المال٬  .رأس
 

كل ن م ة مماثل مصارف ة٬ األلماني ة الوطني ليف التس وك بن جانب إلى المبادرة وتشمل
وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا بولندا  .من

 
ومستدامة ذكية  طرق

ميم تص م يت ث حي دوير ت اد اقتص اء لبن رورية ض ات النفاي إلدارة دة الجي م النظ د تع
التدوير وإعادة االستخدام إلعادة وتحسينها  .المنتجات

 
ة الذكي رق الط اعد ستس دوير٬ الت اد اقتص ة والمحلي ة الوطني ات الحكوم اد اعتم ع وم
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ر األث ن م د الح ع م ال الفع ادي االقتص و النم ز تعزي ى عل ات النفاي إلدارة تدامة والمس
 .البيئي

 
الدولي البنك في الحضرية التنمية إخصائي كازا٬ سيبا أن"وقال اقتصادياً المنطقي من

التخلص م يت تي ال ات والنفاي ا جمعه م يت ال تي ال ات فالنفاي صحيح٬ بشكل النفايات ندير
ضخمة وبيئية صحية آثار لها سيئ بشكل ر.منها بكثي ى أعل ار اآلث ذه ه معالجة وتكلفة

ا ويمكنن موجودة ول الحل ات٬ نفاي إلدارة ة وكافي بسيطة ة أنظم وتشغيل إعداد تكلفة من
إليها الوصول في البلدان  ".مساعدة
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لتاريخ الصحفي 17/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحساويعنوان يقاوم..القرع ال ومذاق عالية غذائية قيمة

الخبر الخبرالسبت-20/07/2019-17/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد16836العددالكاتب 1تكرار

الحساوي يقاوم..القرع ال ومذاق عالية غذائية  قيمة

 

الحساوي القرع مزارع درويش:تصوير(من آل  )درويش
بوفهيد  األحساء-حمزة

ي أهالـ د عن ا أهميته أو فحسب٬ ا جودته د عن اوية الحس الصيفية يل المحاص ف تتوق ال
ك تل ن بي ن وم ة٬ المحافظ راث ت ردات مف ن بي دخل ت ل ب ة٬ عام شرقية الـ ة المنطق

الحساوي«المحاصيل ونه»الـقرع ولـ ة الغذائي وقيمته اص الخ بطعمه اشتهر الـذي ٬
يقاوم ال ومذاق الجميل من.األخضر ة واح الـ أرض ه ب تجود ا بم األحسائيون ويعتز

ال فا مختلـ ا وطعم ة٬ عالي جودة ذات ه وفواك خضراوات ج تنت تي الـ ة٬ الطبيع خيرات
ا له تي ال الموسمية٬ زراعية الـ المنتجات ن م قرع الـ د ويع رى٬ أخ اكن أم ي ف ر يتواف
ي وغن شهي ق طب صورة ي ف د الموائ ه دخولـ ن م اء٬ األحس أسواق ي ف كبير حضور

الـغذائية في.بالمواد الـصغير بستانه في يحافظ الـذي المخيدر٬ حسين زارع الم ويؤكد
م أه ن م قرع الـ أن مية٬ الموس الخضراوات بعض ة زراع ى عل ز المرك دة بل أطراف
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زراعية الـ طرق بالـ مي موس كل بش الح الف ا ينتجه تي ال ائية٬ األحس راوات الخض
خ الطب اء أثن ه وليونت ه بطول يز يتم اوي الحس ر األخض رع الق أن حًا موض يدية٬ الـتقلـ
ه بزراعت اء االعتن م ت إذا ه أن ا مبين ل٬ الجمي األخضر ه ولون ة المرتفع ة الغذائي ه وقيمت
وقص زراعية الـ ات اآلف ن م يه علـ والمحافظة ري ال وطريقة البذور اختيار من بداية
ى إلـ الفتا ذلك٬ األمر تطلب حالة في بالمبيدات ورشها باستمرار٬ بقربها التي األعشاب

عالية بوفرة محصوال يعطي كبير بشكل والمتابعة االهتمام  .أن
 

واء س ائية٬ األحس ات المنتج ن م و تخل ال ا عائلته فرة س أن ى إلـ ير فتش دهللا٬ عب أم ا أم
برز ي الحساوي الـقرع أن على مشددة الموسم٬ في يتوافر ما حسب الشتوية أو الصيفية

دمتها مق ي ف تي ال عبية٬ الش الت األك ي ف وة الونة«بق من»الص ا وغيرهم وق والمرق
ع الجمي ث حي ا٬ عليه الـناس وإقبال الشعبية٬ هيبتها على تحافظ تزال ال الـتي األكالت٬

ا به ه تقديم م يت تي ال الطريقة٬ كانت مهما أكله على االختصاصي.يقبل ر ذك ن حي ي ف
اً وعلمي عشبي٬ نبات وهو اليقطين٬ فصيلة من القرع أن عبدالرحمن٬ محمد الزراعي٬
ر أحم وآخر ل٬ الطوي األخضر بلونه يتميز األحساء وفي واألشكال٬ األلوان متعدد هو

اسم ه علي ق ويطل ى٬ األعل ن م دبب وم و الحل للمذاق ر«يميل من»بوب تفاد يس ا كم ٬
زراعته٬ من يوماً خمسين بعد ثماره وتجنى العام٬ مدار على ويزرع واألوراق٬ البذور

 وفوائده

عظيمة والطبية  .الغذائية
 

 

األخضر الحساوي  القرع

25



 

لتاريخ الصحفي 17/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وتكديسهاعنوان الحيوانات »الغرامة«و»التشهير«عقوبتها..تجويع

الخبر الخبرالسبت-20/07/2019-17/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

وتكديسها الحيوانات  »الغرامة«و»التشهير«عقوبتها..تجويع
 

 
 

داوود  Okaz_online@)جدة(محمد

دس المهن المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة لفرع العام المدير أوضح
ه والئحت ي الخليج اون التع س مجل دول ل الحيوان ب ق الرف ام نظ أن دي٬ الغام عيد س

ى األول رة الم ي ف اوز تتج ال ة بغرام أحكامه يخالف من كل يعاقب ألف50التنفيذية٬
 .لایر
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ي«:وقال الت ة٬ الرابع تى وح الثانية للمرة المخالفة تكرار حال في العقوبة مضاعفة تتم
فرضها ن يمك ة عقوب أول عن سبقتها مرة لكل وفقاً مرات٬ ثالث تضاعفت بذلك تكون

النظام حدده لما  .»وفقًا
 

وأن ن٬ محليتي صحيفتين ي ف نشرها تضمين العقوبة قرار لمصدر يمكن أنه إلى وأشار
نفقته وعلى المخالف فيها يقيم التي المنطقة في إحداهما  .تكون

 
الحيوان٬ ب الرفق ب راد واألف ة العالق ذات ات والجه ة البيطري آت المنش دي الغام ث وح

مثل الحج موسم في ذلك الحظائر٬:ومراعاة في الحيوانات من كبيرة أعداد تكدس عدم
زارع الم ن م أو زارع٬ الم ى إل ئ الموان من النقل وطريقة الكافي٬ والعلف الماء وتقديم

المسالخ  .إلى
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لتاريخ الصحفي 17/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر إلكترونياًعنوان التسربات واكتشاف المياه استهالك متابعة

الخبر الخبرالسبت-20/07/2019-17/11/1440تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

إلكترونيًا التسربات واكتشاف المياه استهالك  متابعة

 

 

 الرياض-المواطن

من تفادة لالس اإللكتروني الفرع في التسجيل إلى المشتركين الوطنية المياه شركة دعت
يقدمها التي  .الخدمات

 

ي اإللكترون رع الف بر ع ركة الش ت تهالك:وقال اس دل مع متابعة هولة س بكل ك يمكن
التسربات واكتشاف  .المياه

 
 

التالي الرابط عبر اإللكتروني الفرع في التسجيل (ويمكن  )هنا:
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لتاريخ الصحفي 17/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيةعنوان التنمية صندوق

الخبر الخبرالسبت-20/07/2019-17/11/1440تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد2015العددالكاتب 1تكرار
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لتاريخ الصحفي 17/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصحفية«مركزعنوان المملكة»اليمامة أنحاء كافة من الزراعية التنمية صندوق منتسبي يُدرب

الخبر الخبرالسبت-20/07/2019-17/11/1440تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد18653العددالكاتب 1تكرار

الصحفية«مركز التنمية»اليمامة صندوق منتسبي يُدرب
المملكة أنحاء كافة من  الزراعية

 

الشميمري عبدهللا األستاذ المدرب  تكريم

  »الرياض«-الرياض

اريخ بت بوع األس ذا ه دريب للت الصحفية ة اليمام ز مرك م17/07/2019-14عقد
ن م روع ف دة ع ن م ادمين الق ة الزراعي ة التنمي صندوق لمنتسبي التوالي على دورتين

المملكة أنحاء الصحفية.كافة ة اليمام ة لمؤسس الرئيسي المقر ب دريب الت بمركز نُفذت
الرياض  .بمدينة

ارثي٬ الح ارك مب ن ب عيد س ي اإلعالم ور الظه ط تخطي ي ف ار والمستش درب الم دم وق
بعنوان األول التدريبي الصحفي«:البرنامج واإلخراج الكتابة ذا»مهارات ه اول وتن ٬
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ن اإلعالميي درات ق ز وتعزي واإلخراج٬ الصحفية ة الكتاب ومهارات أسس أهم البرنامج
ارات ومه سمات م أه ى عل التعرف ب واإلعالم٬ ة العام ات العالق وموظفي والصحفيين
واع أن ة وممارس حفية٬ الص ون الفن رز أب ى عل وء الض ليط وتس ترف٬ المح حفي الص
ة المبني الصحفية ات والتحقيق وارات الح راء إج ى عل درة والق الصحفية٬ ة الكتاب قواعد
راج اإلخ ة ممارس ى إل افة باإلض ة٬ وميداني ة علمي برات وخ س وأس ارات مه ى عل
الصحفي بر الخ واع أن يز وتمي الصحفي٬ ن الف يات وأساس حية٬ نماذج وإنتاج الصحفي
اإلخراج ي ف عدة مهارات الدورة هذه خالل المشاركون ومارس وأدواته٬ أشكاله بكافة

العملية والتطبيقات  .الصحفي
 

ة اإلعالمي ات التغطي ي ف المختص الشميمري دالعزيز عب ن ب دهللا عب درب الم دم ق ا كم
والفيديو( بعنوان)بالفوتوغراف الثاني التدريبي البرنامج التصوير«:٬ ن وى»ف احت ٬

إضافة تعلمها الفوتوغرافي المصور على ينبغي التي والفنون المهارات من العديد على
وير التص ال مج الهم وإدخ ور٬ الص ى عل ديل التع ن وف ارة مه دربين المت اب اكتس ى إل
ة وكيفي داداتها إع بط وض ة٬ االحترافي ات والعدس اميرا الك تخدام اس ن م م وتمكينه
ل قب ن م ة العملي ات بالتطبيق ي الفوتوغراف التصوير ن وف ارات مه قل وص استخدامها٬
رار أس م أه ف وكش وير٬ التص ي ف تخدمة المس دات المع ى عل رف والتع اركين٬ المش
ورة الص اط اللتق بة المناس ة الزاوي ار واختي ات العدس واع وأن ي٬ االحتراف وير التص
التصوير الم ع ومجاالت واع أن ى عل والتعرف اإلضاءة ع لتوزي الصحيحة ة والطريق

 .الفوتوغرافي
 

بحضور الشهادات بتوزيع للتدريب الصحفية اليمامة مركز قام الدورات هذه ختام وفي
الزامل عبدهللا ر-األستاذ ومدي ة٬ الزراعي ة التنمي صندوق لدى البشرية الموارد باحث

الطعيس عبدهللا الزميل التدريب  .مركز
 

المجال ي ف تختص يزة٬ متم بشرية اءات كف للتدريب الصحفية اليمامة مركز يضم كما
كفاءة رفع إلى تهدف مختلفة٬ مجاالت عدة في تدريبية برامج لتنفيذ باإلضافة اإلعالمي
ب والتدري ي اإلعالم ال المج ع رف ي ف ة بفعالي هام لإلس ات٬ القطاع ة كاف ي ف املين الع

كافة المتعددة المجاالت في الخدمات وتقديم والجودة٬ المعايير بأعلى  .والتطوير
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الحارثي المدرب لتوجيهات ينصتون  المتدربون

 

دورة2 بعد المشاركين يتوسطان والمدرب التدريب مركز الصحفي«مدير واإلخراج الكتابة  »مهارات
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الحارثي3 سعيد المدرب مكرماً الطعيس عبدهللا الزميل التدريب مركز  مدير

 

دورة4 خالل المقدمة التصوير مهارات باكتساب المشاركين التصوير«شغف  »فن
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