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لتاريخ الصحفي 20/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للدواجنعنوان الوطنية

الخبر الخبراألحد-17/11/2019-20/03/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الماجدالكاتب سعد الرصد17216العددإبراهيم 1تكرار

المحبة  حديث

للدواجن  الوطنية

 

الماجد سعد بن  إبراهيم

النخاع حتى وطني بأنه ويفاخر بالوطنية٬ يتغنى أن قادر  .الكل
 

المواطنين-والكل من الصالحين بالكل ي-وأعني ف ويسعى ه٬ وطن دي يف ه بأن اخر يف
هللا بفضل ومشاهد مسموع بل مأمول٬ أمر وهذا  .خيره٬

 

التحدي و ه ذا فه يز٬ ومتم ق دقي بتفصيل الوطنية وتطبق أعمال كرجل تمارس أن لكن
 .الحقيقي

 

ام أي ن م يوٍم مع موعٍد على كنا الماضي األربعاء ة(يوم ا)الوطني كن والشركة٬ دأ المب
قائد لشركة)التوطين(برفقة ارة زي ي ف القصيم أمير مشعل بن فيصل الدكتور األمير

يخ)الوطنية( الش يري الخ الصرح ذا ه د قائ اء بلق يًرا كث سررنا د وق والمسمى٬ االسم
ي٬ التق ل الرج و فه ه٬ أطراف ن م والخير المجد ا له هللا جمع ذي ال ي٬ الراجح ليمان س
ة٬ الجميل روح ال احب وص اق٬ اإلنف ي ف دع والمب خي٬ الس ق والمنف اجح٬ الن ل والرج

وأعطى جمع من فسبحان المليحة٬  .والقفشات
 

ن م ة وموظف ف موظ آالف بعة س ن م ثر أك م يض ذي ال م٬ العظي رح الص ذا ه ا زرن
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والمسؤوليات المهن كافة في  .السعوديين٬
 

ة تجرب ة(وتأتي د)الوطني يوج ث حي ا٬ نوعه ي ف دة فري السعودية رأة الم ف توظي ي ف
أت هي د وق ة٬ والروض انة الحض ن س ي ف الهن أطف ن معه رأة ام آالف رة عش ة قراب

والصحية)الوطنية( والترفيهية التعليمية الرعاية كامل ة!ألطفالهن غاي ي ف ر أم وهذا
وجه أكمل على أعمالها تؤدي وهي أطفالها على األم طمأنينة حيث  .األهمية٬

 

الرئيس الراجحي محمد الدكتور االبن علي عرض عندما الراجحي سليمان الشيخ يقول
ه ل ت قل رأة الم ف توظي ة للوطني ذي س:التنفي الخم ك بنات ة معامل تعاملهن س ت أن إذا

ات بالموظف ة الفائق ة والعناي ة الرعاي ذه ه اهدنا ش د فق أراد٬ ا م له فكان فال٬ وإال فأهال٬ً
 .وأطفالهن

 

عن م تن تي ال دة٬ الفري ة التجرب هذه على وأثنى شاهد٬ بما كثيًرا األمير سمو سّر حقيقة
صغارها٬ ة لرعاي ا حاجته وراعى ل٬ للعم رأة الم حاجة راعى صادق٬ وطني إحساس

هللا بإذن األمان أنواع كل لها  .فحفظ
 

يومًيا للسوق تدفع التي أمس-الوطنية األمير سمو ا850-بتدشين ومليوًن طائر ألف
تضم كما بيضة٬ الخير70وخمسمائة أوجه في تنفق كلها مثمرة٬ نخلة  .ألف

 

ة لكاف ط التنقي ام نظ إن ث حي ة٬ المائي الثروة ب يرة الكب ا عنايته ك ذل ل ك ى إل ف أض
د الفري ام النظ ه أن د وأعتق اه٬ المي ن م ة هائل ات كمي ر يوف فريًدا نطاًما يتبع مزروعاتها٬

المملكة مستوى  .على
 

ل يمث ث حي ة٬ للمملك ة المهم ذائي الغ ن األم مشروعات من يُعد الذي المشروع هذا في
الحقة46٬نحو الوطنية تتمثل والبيض٬ الالحم الدجاج من السوق حاجة من المائة في

الجودة٬ تويات مس ى أعل ى عل ل يعم ل٬ بالكام الوقفي المشروع فهذا االدعاء٬ وطنية ال
ف بتوظي ه واهتمام ه مراعات ك ذل ن م م واأله ع٬ والتوزي يز التجه أو التغذية٬ في سواء
ر للعنص ة خاص ة٬ فائق ة وعناي ة رعاي ل ب ا٬ توظيًف ط فق س ولي وطن٬ ال ات وبن اء أبن
تويات المس ى أعل ى عل ه٬ الترفي ويمارسون التعليم٬ يتلقون األطفال شاهدنا فقد النسائي٬

المناسبة الصحية الرعاية ويلقون  .وأكملها٬
 

ي الت ه بأعمال العمالق ذا ه الراجحي٬ دالعزيز العب ليمان س يخ للش ار وإكب إجالل ة تحي
ذي ال الراجحي سليمان بن محمد الدكتور العزيز لألخ تقدير وتحية التوقعات٬ كل فاقت

اقتدار بكل العمالق الصرح هذا  .يدير
 

ث حي ي٬ رمون ليمان س ا عط شعر من الراجحي٬ سليمان للشيخ أهديها األبيات وهذه

2



حاله عن هللا-تُعبر  :-حفظه
 

تـَْبذلـُهُ هللا ماُل تـََصدََّق َمْن  يا

نـُقصاُن لِلمال ما الخير أوُجـِه  في

صاِحُبُه جاَد ماال هللاُ ضاَعَف  كـَْم

رضواُن اللـِه بـُِحـكـْم الَسخاَء  إنَّ

لـَُه َدواَء ال لُِسقم ُيـفـْضي  الشـحُّ

عانوا لَِمْن إرًثا غًدا الَبخيل  مالُ

ُحـِرموا لَِمْن إسعاٌد التـََصدَُّق  إنَّ

بـانوا اْحتـَْجتُهْم ما إذا السَّخاِء  أهلُ

تـُطـِْعُمُه بالِمْسكين َعلْيلـََك  داوي

َونِيراُن ُسـقـٍْم ِمـْن ُينـْجيـَك  الَبـذُل

َمنـِْزلـَة أُْعِطيَت خلًفا مُنـْفِقا  يا

َوُخْسـراُن تـَلْقى ًفا لـَ تـَ مُْمِسكـَا  يا

مسألة راَد آلٍت تـَخـِْذلـَنَّ  ال

إْحساُن كافـاَك ساقـَهُ الـَّذي  َجـلَّ
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لتاريخ الصحفي 20/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر شجرهاعنوان مبادرة تطلق الشيخوخة أصدقاء

الخبر الخبراألحد-17/11/2019-20/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6988العددالكاتب 1تكرار

شجرها مبادرة تطلق الشيخوخة  أصدقاء
 
 

 
 
 
 
 
 

الوطن  جدة
ادرة مب ة المكرم ة مك ة بمنطق الشيخوخة أصدقاء جمعية ّجرها«أطلقت اركة»ش بمش ٬

احة الس ي ف ا وزراعته واألشجار ات النبات رس بغ اموا ق ذين ال نين المس ن م ير كب دد ع
صحية ة بيئ ير وتوف األخضر٬ اللون نشر إلى المبادرة وتهدف الجمعية٬ بمقر الخاصة

األحياء مراكز جمعية مع بالتعاون البيئي اإلصحاح وتعزيز  .مريحة٬
 

ادرة مب أن ان العبيك د أحم ة الجمعي س رئي ح أوض دوره٬ ّجرها«ب من»ش ض أتي ت
أصدقاء ع جمي لرعاية واضحة آلية خاللها من تتبنى التي الجمعية تقدمها التي الخدمات

السنية للفئة مالئمة ظروف تحت فوق«الجمعية وما الستين تجاوز تعمل»ممن حيث ٬
ى ألعل وفقاً حديثة إدارية عمليات منظومة في المقدمة والبرامج بالخدمات االرتقاء على
انية وإنس ة خيري اريع مش الق إط ي ف ي األساس دفها ه ى عل الوة ع ودة٬ الج ايير مع
وارد والم ة الموجه ة الخيري ال األعم ة لتنمي ير الخ ل أه ع م ة العالق د وتوطي مستدامة٬

والمتجددة المستدامة  .المالية
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لتاريخ الصحفي 20/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العسيري519عنوان العقعق أندرها المملكة في الطيور من نوعا

الخبر الخبراألحد-17/11/2019-20/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6988العددالكاتب 1تكرار

العسيري519 العقعق أندرها المملكة في الطيور من  نوعا

 

كميت:جازان  يحيى

اوز تج ة المملك ي ف وي الحي وع التن أن السعودية٬ و أرامك من صادر تقرير كشف فيما
ة519منها4,501 البيئي ة والتوعي اإلعالم إدارة دير م أوضح ور٬ الطي ن م نوعا

ى إل مة مقس المملكة في المسجلة الطيور أن شراحي٬ ور277إبراهيم الطي ن م ا نوع
و توطنة223المهاجرة٬ المس ور الطي ن م ة«نوعا ور19و»معشش الطي ن م ا نوع

طائر ويصنف العسيري«النادرة٬ يوجد»العقعق وال الم٬ بالع ور الطي أندر من كواحد
سوى عسير100منه منطقة في فقط متكاثر  .زوج

 
تهدد  مخاطر

 
اك هن أن ى إل شراحي ر8أشار وتدمي ات البيئ دهور ت وتشمل ور٬ الطي دد ته مخاطر
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والتلوث وتغذيتها تكاثرها وث(مناطق التل وأحدثها والمصانع الصحي٬ الصرف النفط٬
ة)البالستيكي الطاق راج وأب ميم والتس تدام المس غير العمراني والتوسع الشواطئ وردم

ات بالنفاي والبحري بري ال والتلوث الجائر والصيد الطيور مسارات في المدروسة غير
وغيرها والمعدنية  .البالستيكية

 
متخذة  إجراءات

 
ي ف ن تكم ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ذتها اتخ التي اإلجراءات أن شراحي أوضح

م رق الملكي المرسوم بموجب ة البري ور والطي ات الحيوان صيد نظام )8/م(إصدار
ة1420/4/16بتاريخ الهيئ ل تمث ث حي ة٬ الدولي دات للمعاه االنضمام إلى إضافة ٬

ى عل ة المحافظ دة معاه ي ف ة للمملك ة الوطني ال االتص نقطة ة الفطري اة للحي السعودية
الفطرية األنواع من المهاجرة الفطرية بون(األنواع بمعاهدة انضمت)المعروفة تي ال

م م رق ريم الك ي الملك وم المرس ب بموج ا له عودية الس ة العربي ة خ27/المملك وتاري
1410/11/26. 

 
حماية  مراكز

 
الشرقي”شراحي“أكد احل الس طول ى عل ة ثابت به ش ة حماي ز مراك أقامت الهيئة أن

ام الع مدار وعلى الطيور جميع صيد منع الحماية واستهدفت السعودية العربية .للمملكة
بطول األحمر البحر سواحل على حماية مراكز أقامت وبعرض600وكذلك 20كم

 .كيلو
 

توعوية  حمالت
 

مسار ى عل ع تق تي ال اطق المن ن م دد بع ة توعوي حمالت ذ تنف ة الهيئ أن شراحي ان أب
ا ودوره اجرة المه ور الطي ة بأهمي ريفهم لتع والصيادين المواطنين مع ولقاءات الهجرة
ور للطي المي الع اليوم ب ال لالحتف ة الدولي ات الفعالي ي ف ارك تش ا كم م٬ المه ئي البي
ل التواص ع مواق ى عل ة التوعوي ائل الرس ن م د العدي ة الهيئ ث تب ا كم اجرة٬ المه

 .االجتماعي
 

العشرة البيئية  المخاطر
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وتغذيتها تكاثرها مناطق وتدمير البيئات  تدهور

 
البالستيكي(التلوث التلوث وأحدثها والمصانع الصحي٬ الصرف  )النفط٬

 
الشواطئ  ردم

 
المستدام غير العمراني  التوسع

 
 التسميم

 
مساراتالطيور في غيرالمدروسة الطاقة  أبراج

 
الجائر  الصيد

 
وغيرها والمعدنية البالستيكية بالنفايات والبحري البري  التلوث

 
باالنقراض10.966 مهدد  نوعا

 
%)13( 
 

 نوعا1.469
 

المملكة في المسجلة  الطيور
 

 نوعا519
 

المهاجرة277 الطيور من  نوعا
 

المستوطنة223 الطيور من  »معششة«نوعا
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النادرة19 الطيور من  نوعا
 
العسيري«طائر بالعالم»العقعق الطيور عسير100أندر في فقط متكاثر  زوج
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لتاريخ الصحفي 20/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر من..شاهدعنوان المفضل لطعامها للوصول المياه في تغوص "المانجروف"اإلبل

الخبر الخبراألحد-17/11/2019-20/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3074العددالكاتب 1تكرار

من..شاهد المفضل لطعامها للوصول المياه في تغوص اإلبل
 "المانجروف"

المملكة لطبيعة البديع الوجه يكشف عسير سواحل من  فيديو

 

الحربي  الرياض-عيسى

مجموعة مصورون وثّق المملكة٬ في والمتنوعة الساحرة الطبيعة يجسد مثير مشهد في
اوزت ج افات لمس ير وتس ير٬ عس لسواحل ة المحاذي اه المي ي ف تغوص وهي اإلبل من

أشجار إلى للعبور سباحة؛ مترات كيلو ك"المانجروف"ثالثة تل في المفضل طعامهن ٬
 .البيئات

 

ن وم ا٬ الجغرافي وع وتن ة المملك ي ف ة للطبيع م العظي ه الوج ديع الب ر المنظ ف ويكش
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لـ ع برومو"المتوق ل"ال اإلب ن بي ديع الب اغم والتن ة الجميل ة الحال د يرص ذي ال القصير
ة المملك ة جغرافي ف لوص ة عالمي ة أيقون بح يص أن انجروف٬ الم جار وأش اء والم

 .الساحرة
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/KtFr5HkIqMA 
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لتاريخ الصحفي 20/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تمور15عنوان طن مزاد..ألف باألحساء»الصرام«مبيعات

الخبر الخبراألحد-17/11/2019-20/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد16956العددالكاتب 1تكرار

تمور15 طن مزاد..ألف  باألحساء»الصرام«مبيعات

 

 

 

العويس  األحساء-محمد

م دهللا عب ك المل ة مدين دير م ف ور.كش تم صرام م موس اء انته ن ع ماعيل الس د محم
من ألكثر استمراره بعد داول3األحساء٬ والت ع البي ي ف تصاعدية با نس ا محقق شهور٬

الجودة15فاقت ذات التمور أنواع من طن  .ألف
 
نوعية»  جودة

 
ا مم زاد٬ للم واردة ال ة النوعي الجودة ي ف ا ارتفاع ق حق ام الع ذا ه ور تم موسم أن وأكد
ي ف ه وثقت المزارعين٬ لدى الوعي ارتفاع نظير ذلك ويأتي األسعار٬ استقرار في ساعد
د٬ جي بشكل ا عليه افظ يح ا مم ار٬ الثم جني عملية في وآمنة حديثه تقنيات استخدام آلية
عرض ي ف زارعين الم ابق تس وسط رز٬ والف درج الت ات عملي تخدامها اس ى إل إضافة

المزاد في المختلفة البيع بمنصات  .تمورهم
 
ابتكارية»  قوالب

 
ات«:وقال بعملي ية تنافس مراحل في الحالية الفترة خالل األحساء تمور مصانع تدخل

ة ابتكاري بأشكال ور التم قوالب وتقديم التحويلية٬ بالصناعات يتعلق بما المتعدد٬ اإلنتاج
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مطلع المصنعة للتمور األحساء مهرجان لدخول  .»2020استعدادا
 
إيجابي»  مؤشر

 
يعطي مما والكميات٬ الجودة حيث من المنصرم العام فاق الحالي الموسم أن عن وأعلن
تجاري غش ة حال أي تسجيل عدم إلى مشيرا التمور٬ إنتاج مستقبل في إيجابيا مؤشرا
ي وع اع وارتف ور التم ص فح ي ف ة مقنن ة آلي رض ف ير نظ الي٬ الح ام الع الل خ
ا له ماح الس دم وع وق الس ن م ة المركب إخراج ب ان المهرج ان لج ام وقي زارعين٬ الم
ى عل د يزي بما ثبوته حالة في أما التجاري٬ الغش ثبوت حالة في البيع مراحل بمواصلة
ع وبي زارع الم ى عل ة غرام رض وف ور التم مصادرة م فتت ة اللجن ا تقرره التي النسبة

بالمحافظة الخيرية الجمعيات لصالح ريعها يكون أن على المصادرة  .الكميات
 
مخبري»  فحص

 
ا٬ مخبري واردة ال ور التم فحص ات عملي ي ف دا جي نجاحا ق حق زاد الم أن ى عل وشدد
م يت ا كم ام٬ الع ذا ه صرام من أنها وضمان الحشرية٬ اإلصابات من خلوها من والتأكد
وع٬ والن الحجم الف اخت أو ط الخل ي ف التجاري ش الغ ات عملي ن م ا خلوه ن م د التأك
ج برنام بر ع ة المزرع ع وموق زارع الم م واس وع والن ة الكمي جيل تس ى إل افة إض

ملكيتها»كاكد« لضمان ٬. 
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لتاريخ الصحفي 20/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مختلفةعنوان ببرامج ينطلق ببريدة األول النحالين ومعرض ملتقى

الخبر الخبراألحد-17/11/2019-20/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17216العددالكاتب 1تكرار

مختلفة ببرامج ينطلق ببريدة األول النحالين ومعرض  ملتقى

 

التويجري-بريدة  :عبدالرحمن

ة الغرف ه تنظم ذي وال األول٬ الين النح رض ومع ى ملتق األول س أم ر عص ق انطل
ارض والمع رات للمؤتم دولي ال القصيم ز مرك ي ف القصيم ة بمنطق الصناعية التجارية

أيام سبعة ولمدة بريدة الً.بمدينة قائ القفاري سليمان الغرفة في الفعاليات رئيس وتحدث
الجهات من الكثير مشاركة عبر ومبشرة مشجعة ببداية العمل انطلق وتوفيقه هللا بفضل
م والمطاع الشركات منصة إلى إضافة المهتمة والمعارض العسل ومنتجي العالقة ذات

المشاركة واألسر المسرحية والعروض األطفال دورات.ومنطقة ى الملتق يتضمن ا كم
مشروعك دأ واب التجاري العمل نموذج دورة مثل متخصصة شخصيات يقدمها تدريبية
األدوات ى عل رف التع دورة ك ل والعس ل بالنح ة متخصص ة تدريبي رامج وب اري التج
ة توعوي ومحاضرات ة المملك ي ف النحل ة تربي ودورة النحلية العمليات في المستخدمة

محاضرة منها األهداف تحقيق في السدر«تساهم عسل خواص ى عل التخزين »تأثير
رة س«ومحاض وأس ف الطوائ ل داخ ل العس ل نح ات ملك ة تربي ي ف ة االختياري ام نظ

13



لها ة«ومحاضرة»التلقيح الجاف اطق المن ي ف ال النح ا يواجهه تي ال الصعوبات م »أه
ة»و بالمملك العسل جودة ايير مع ي»تحديد الرقاب دواء وال ذاء للغ ة العام ة الهيئ ودور

المنشآت  .على
 

المنتجات أحد كونه العسل لمنتج شاسعة مساحة إلعطاء الملتقى يسعى القفاري وأضاف
ن م ه يحمل ما إلى إضافة يومي شبه بشكل عنها الفرد عن غنى ال والتي الهامة الغذائية
ن م ع المجتم اف أطي كافة يستهدف جدوالً المنظمة اللجنة وضعت فقد لذلك عديدة فوائد

الفعاليات تنوع  .خالل
 

عصراً ة الرابع اعة الس ن م ل المقب اء األربع يوم حتى يستمر الملتقى أن بالذكر الجدير
مساًء عشرة الحادية  .حتى
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لتاريخ الصحفي 20/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بتوفير»لولو«عنوان البحرية المأكوالت مهرجان متاجرها100تطلق جميع في األسماك من نوع

الخبر الخبراألحد-17/11/2019-20/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18773العددالكاتب 1تكرار

بتوفير»لولو« البحرية المأكوالت مهرجان نوع100تطلق
متاجرها جميع في األسماك  من

 

السمكية الثروة قطاع لتطوير الوطني البرنامج مع بالتعاون أُطلق  المهرجان

  "الرياض"-الرياض

ت و"أزاح نوي"لول الس ا مهرجانه ن ع تار الس ة المنطق ي ف ة التجزئ اجر مت بر أك
من أكثر موفرة البحرية٬ ي100للمأكوالت ف ة البحري أكوالت والم األسماك من نوع

المملكة٬ في متاجرها ثروةجميع ال قطاع ر لتطوي الوطني امج البرن ع م بالتعاون وذلك
مكية ة(الس والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رامج ب د ت٬)أح كّرم د و"وق "لول
أكملواالصيادين الذين األسماك50السعوديين صيد مجال في خالل.عامًا ك ذل اء ج

ز عبدالعزي دس المهن رقية الش ة بالمنطق مكية الس ثروة ال اث أبح ز مرك دير م اح افتت
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حتى يستمر والذي البحرية٬ للمأكوالت السنوي المهرجان  .نوفمبر17الشهاب

قال االتجاه هذا د:وفي محم شهيم يد الس السعودية لولو لشركة اإلقليمي نحن:المدير
العالم أنحاء كافة من الجودة وعالية الطازجة األسماك نوفر بأننا د.فخورون محم وبين

ر أكب ير بتوف و لول تزام ال ت تثب تي ال ات الفعالي م أه من البحرية المأكوالت مهرجان أن
أو واطنين الم واء س ع الجمي يفضلها تي ال ار والمح لألسماك المختلفة األنواع من كمية

مشيراً "المقيمين٬ اً: مبيع ى األعل تصنيفنا م ت ا كم ة المحلي الصناعات دعم ن دائماً نحن
المطبوخة أو ة الطازج ة البحري المنتجات تبرز التي سمك٬ شعار تحمل التي للمنتجات

السمكية الثروة إشراف ائي٬تحت الم لالستزراع السعودية بالجمعية الخاص والبرنامج
والزراعة والمياه البيئة وزارة مظلة تحت تعمل  ."والتي

 

ي اإلقليم دير الم اف اللوبستر٬:وأض اي٬ ب السي تى ح النرويجي لمون الس ير توف م ت
أن داً مؤك ا٬ً أيض د والمزي د الكنع مك و"س ماك"لول واألس ماك األس ات منتج ر توف

ذة لذي مك س اق أطب ا وفّرن ة البحري المنتجات ن م وكجزأ دة٬ مجم أو ة طازج الصدفية
اكي٬ م اني الياب السوشي ل مث س٬ رئي جذب كجانب الساخنة المأكوالت قسم في متوفرة

التونا وبف السمك٬ ماساال السلمون٬ كويش المشوية٬ التونة الروبيان٬  .بيتزا
 

تشغيل خالل من اإلقليمي٬ المدير لفت ذلك خالل182إلى من الم٬ الع حول راً متج
ن م ة العالي ودة الج ير توف ى إل باإلضافة سعر٬ بأفضل العالمية المنتجات مختلف توفير
ة المملك ي ف وق للتس لة المفض ة الوجه تبقى س و لول م٬ المنظ تي اللوجس ام النظ الل خ

العالمية المنتجات مختلف على للحصول السعودية  .العربية
 

اإلقليمي دير الم الشرق:وقال ي ف ة التجزئ اجر مت بر أك ي ف للتسوق ا إلين الم الع أتي ي
ن م ثر ألك ة الخدم ر توف ث حي الم٬ الع ول ح ة الناجح ال األعم م أه د وأح ط األوس

وتعتبر1.600.000 يوميا٬ً في"لولو"عميل نمواً هايبرماركت سلسلة 10أسرع
ي ف اؤها إنش م ت د وق وماليزيا٬ إندونيسيا مصر٬ الهند٬ العربي٬ الخليج ضمنها من بلدان
ن م ثر أك اً حالي دير وت العالم٬ أنحاء مختلف في بنجاح بالتوسع وقامت التسعينات٬ بداية

يبلغ182 موظفين بعدد  .موظف55.000متجراً
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لتاريخ الصحفي 20/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الـعنوان سباقة حفل يقيم الفروسية فئة28نادي الدفاع ووزارة والزراعة والمياه البيئة وزارتي كأسي 3على

الخبر الخبراألحد-17/11/2019-20/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الـ سباقة حفل يقيم الفروسية البيئة28نادي وزارتي كأسي على
فئة الدفاع ووزارة والزراعة  3والمياه

 

 واس-الرياض
الـ سباقه حفل اليوم بالرياض الفروسية نادي اه)28(أقام والمي ة البيئ وزارة أس ك ى عل

فئةوالزراعة الدفاع وزارة كأس ذا3و له اض بالري الخيل سباقات موسم فعاليات ضمن
.م2019/2020(هـ1440/1441العام ( 

 
ى عل ابع الس الشوط ي ه الرئيسة األشوط ت وكان ٬ أشواط عشرة على السباق واشتمل

افة مس ةعلى والزراع اه والمي ة البيئ وزارة أس ع1600ك جمي اج اإلنت راس ألف تر م
فئة الدفاع وزارة كأس على الثامن والشوط ٬ مسافة3الدرجات اد1600على لجي متر

درجات ال ع جمي اج ن.اإلنت ب د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي لم وس
رس الف درب م ث الغي ث لغي ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة أس ك ان البطش عبدالعزيز

األول)عازفة( ز المرك ت حقق تي ال السليمان محمد رشيد تركي إلسطبل ملكيتها العائد
الشوطالسابع سباق  .في

 
وزارة أس ك رو العم ليمان س ن ب د مزي ركن ال ق الفري وي الج دفاع ال وات ق د قائ لم وس

فئة ن3الدفاع ب سعود دالعزيز عب ن ب دهللا عب ك المل اء أبن علىاسطبل اإلداري للمشرف
الجواد لفوز الثامن)النهم(رزيق فيالشوط األول بالمركز لإلسطبل ملكيته  .العائد
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لتاريخ الصحفي 20/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الباطن»البيئة«عنوان بحفر األغنام أصول مهرجان إلطالق تستعد

الخبر الخبراألحد-17/11/2019-20/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17216العددالكاتب 1تكرار

الباطن»البيئة« بحفر األغنام أصول مهرجان إلطالق  تستعد
 

الباطن البوادي-حفر  :مبارك

ز عبدالعزي بن حمد الدكتور الحيوانية للثروة والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل بحث
ام األغن ول أص ان مهرج ن م ة الرابع خة النس الق إلط وزارة ال تعدادات اس ان البطش

وإنتاج«المحلية المقبلة»فحول الفترة خالل الباطن حفر  .بمحافظة
 

ظ محاف سعود آل سعد بن محمد بن منصور األمير السمو صاحب لقائه خالل ذلك جاء
المصاحبة تعدادات واالس بالمهرجان المتعلقة األمور الجانبان تناول حيث الباطن٬ حفر
ي مرب تخص ادرات مب دة ع ين تدش ى إل باإلضافة ه٬ انطالقت د موع إلعالن تمهيًدا له٬

الحيوانية الثروة بإنتاج والمهتمين  .الماشية
 

ثروة ال ي مرب ن بي افس التن روح خلق يستهدف المهرجان أن البطشان الدكتور وأوضح
الحيوانية والسالالت اإلنتاج لتحسين  .الحيوانية؛

 

ة أهمي ة٬ المنطق ير أم سمو ات توجيه ب بحس ه أن اطن الب ر حف محافظ د أك ه جانب ن م
ة٬ الحيواني ثروة ال ن م يرة كب داد إع ن م المحافظة ه تحتوي وما النسبية بالميزة االهتمام
دة جدي مقترحات دة ع اك هن أن ى إل ا الفًت ا٬ به ار واالتج بتربيتها المنطقة أبناء واهتمام
اركين المش تخص يزة ومم ة نوعي فعاليات لتقديم المقبلة؛ األيام خالل عليها العمل سيتم

المحلية واألغنام الماشية بتربية والمهتمين  .بالمهرجان
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لتاريخ الصحفي 20/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لایر4.9عنوان ماليين

الخبر الخبراألحد-17/11/2019-20/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2135العددالكاتب 1تكرار
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لتاريخ الصحفي 20/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والمناخعنوان بالطقس للمهتمين عمل ورشة

الخبر الخبراألحد-17/11/2019-20/03/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد18773العددالكاتب 1تكرار

والمناخ بالطقس للمهتمين عمل  ورشة

 

الهاللي-جدة   أحمد

ي٬ الطريق ليمان س ن ب عبدالرحمن الدكتور البيئة٬ وحماية لألرصاد العام الرئيس يدشن
ة٬ المملك ي ف اخ والمن الطقس ب ن للمهتمي ل عم ة ع«ورش ورف راكة الش ز تعزي دف به

المجتمع لخدمة التعاون األربعاء٬»مستوى يوم الموافقهـ1441/04/21٬وذلك
جدة2019ديسمبر18 بمدينة للهيئة الرئيس  .بالمقر

غالم أيمن دكتور ال األرصاد لشؤون رئيس ال ب نائ ي:وقال ف أتي ت ل العم ة ورش إن
ة المملك ة رؤي ق تحقي ى عل ة الهيئ رص ح ار س2030إط بالطق ن المهتمي ف لتعري

ن بي ة المطلوب األدوار وتوصيف اخ والمن باألرصاد ة المعني ة العالمي باألنظمة والمناخ
ار إط ي ف ة البيئ ة وحماي اد لألرص ة العام ة بالهيئ ة المنوط واألدوار ن والمهتمي ة الهيئ
ة الهيئ ن بي تركة مش ل عم ة آلي ل تفعي ى إل ول والوص ال٬ المج ذا ه ي ف ة الدول ة أنظم
ارب تج ن م تفادة واالس ترك المش ل العم ر يؤط اق بميث روج والخ الطقس ب ن والمهتمي

والمناخ بالطقس ى.المهتمين عل للتعرف والمناخ بالطقس للمهتمين بوابة الورشة وتعد
في المجتمع لدى الوعي نشر في والمساهمة األرصاد مجال في الهيئة وتقنيات خطوات

ائعات الش من والحد الجوية والظواهر الرصد اون.مجال التع ه أوج ة الورش وتتضمن
ادرة مب عرض يتم وس األرصاد٬ ال مج ي ف دمها تق تي ال والخدمات والهواة٬ الهيئة بين

والتلوث الطقس لحاالت المبكر واإلنذار والبيئة المعلومات اًء.مركز لق ى الملتق ويشمل
البيئة وحماية لألرصاد العام الرئيس مع بالهيئةمفتوًحا المسؤولين  .وكبار
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لتاريخ الصحفي 20/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ؟عنوان مغيث من فهل يئن الوطني خليص محافظة !منتزه

الخبر الخبراألحد-17/11/2019-20/03/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصدالعددالكاتب 1تكرار

؟ مغيث من فهل يئن الوطني خليص محافظة  !منتزه

 

غران:الكاتب  التحرير-صحيفة

 

ي الوطن تزه المن ى عل ل تهط ة والبرك ير الخ ار وأمط ية الماض ابيع األس دار م ى عل
ك ذل ع وتب األشجار واخضرار باألعشاب المنتزه اكتساء عنها ونتج ٬ خليص بمحافظة
جدة ة خاص المجاورة ات والمحافظ ة المنطق الي أه ن م تزه المن ادي مرت داد أع اد ازدي
أعداد وبلغ األسبوع نهاية عطلة في وخاصة العوائل لمعظم وهدفاً مقصداً فأصبح ومكة
ابات حس أصحاب وتناقل ٬ قبل من مثيل له يسبق لم بشكل األسبوع هذا ذروتهم الزوار

كبير بشكل المشهد هذا اإللكترونية والصحف االجتماعي  .التواصل
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مصور تقرير في ذلك كل ووثقت األمر هذا اإللكترونية غران صحيفة رصدت  .وقد
 

ي الت لبية الس ر الظواه عن ل ب تزه المن هدها ش تي ال ة الكثاف ن ع س لي هنا حديثنا ولكن
العالقة أصحاب المسؤولين قبل من اإلجابة عن ونبحث سؤاالً نطرح لذا فيه؛ رصدناها
ا لعلن ار واألفك والمقترحات اآلراء وإبداء اإلجابة في بالمشاركة المجتمع كذلك ونطالب

تجاوزها في المسؤول مع  .نشارك
 

لتفسد اح الري ذروها ت ذا هك ترك وت تزه المن ي ف ات المخلف ي ترم أن اً حق المؤسف ن م
ة بل ة الطين زاد ا ومم منها البالستيكية المخلفات وخاصة بها الفطرية الحياة وتقتل البيئة
واحدة حاوية حتى وال حضور أي نجد لم حيث هناك البلدية الخدمات فقد الوضع وتفاقم

والمخلفات النفايات فيها توضع الطريق جانبي  .على
 

رق الط ت جرف تي ال يول والس ار األمط د بع ة وخاص ق الطري ورة خط دنا رص ا كم
زول ن ع م وخاصة ات المركب دي قائ ى عل وخطيرة كبيرة وتشققات انكسارات وأحدثت
د نج م ول ٬ ببها بس ع وق ادث ح ن م م ك اهدنا وش ٬ عاب والش ة األودي يالن وس ار االمط
وال تسمن ال صغيرة اع أقم وجود إال المرورية السالمة إرشادات أو تحذيرية عالمات

خطر من  .تغني
 

بالشجر فبدأ والذمة إال فيه يرقب فلم المنتزه على الجائر االحتطاب سطى ذلك كل ومع
دات والمع ة الكهربائي ير المناش ن م ة الحديث آلته واستخدم اليابس قبل والمعمر األخضر
ا وغيره روة وث ادر ن و ه ن م بين يفرق وال بالاستثناء األشجار كل يبيد وغيرها الثقيلة
ائل س تخدام كاس ة واقف وهي األشجار ت تمي ة حارق ائل وس تخدام اس إلى األمر وتطور

ماتت قد أشجار أنها بحجة النهار وضح في لها أتى الشجر مات ما إذا حتى  .التنير
 

لتموت األرض داخل أصولها ن م األشجار ذور ج تقص مناشير استخدموا م أنه ا كم
ويحتطبها إليها  .فيأتي

 

بالصوت ه عقيرت ع ويرف تنجد ويس ن يئ د جس به وكأني كامل يوم خالل بالمنتزه تجولنا
أنفاسي ظ ألف اد وأك ب جان كل من األخطار عليا تكالبت فقد أحتضر أني المسؤول أيها

لديكم؟ الحيلة فما حيلة لدي وليس  !األخيرة
 

عاجلة  نداءات

وتطوعية حكومية العالقة ذات للجهات عاجلة نداءات نوجه  ..وهنا
 

خليص محافظة ة بلدي ووضع:السادة امكم اهتم رة دائ ي ف تزه المن وضع م منك ل نأم
المنتزه طول على الطريق بمحاذاة  .حاويات
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ميين الرس تزه المن أصحاب خليص بمحافظة البيئة وزارة قصارى:السادة ذل ب ل نأم
االحتطاب ف بوق ة الالزم اإلجراءات اذ واتخ تزه المن تثمار اس ي ف الشروع في جهدكم
ة بطبيع ابثين الع ال حي وائح والل ة األنظم ق تطبي ي ف د حدي ن م د بي والضرب به الجائر

 ..المنتزه
 

النقل وزارة والحوادث:السادة رخيصة ليست البشر فأرواح التأخير يحتمل ال األمر
الح إص ى عل ورًا ف ل والعم ريع الس رك التح وا نرج ٬ ات والممتلك األرواح ب ف تقص
ا ريثم ة كافي افة بمس بالطريق التشققات قبل المرورية السالمة عالمات ووضع الطريق

األمر معالجة  ..تتم
 

خليص محافظة مرور شعبة اهدة:السادة مش اذنرجوا واتخ اك هن وتواجدكم م دورك
المرورية السالمة وسائل حيال الالزمة  .اإلجراءات

 

والسياح المتنزهين ة:السادة ثقاف يد تس أن نرجوا اإليذاء وعدم النظافة على يحثنا ديننا
أوال ة النظاف مبدأ وتعزيز ذلك على الغير وحث ذلك في والتعاون كان كما المكان اترك

العالقة ذات للجهات المخالفين عن باإلبالغ المنتزه على الرقيب وكن ٬. 
 

االحتطاب ممتهني ه:السادة عن منهي ر أم ي ف رزق ال وا تطلب وال أنفسكم في هللا اتقوا
ونظاما  ..شرعًا

 

ا وغيره ة االجتماعي ان واللج التطوعية والمجموعات الفرق بصمة:السادة م لك ن ليك
إبقاء على والحث الجائر االحتطاب ضد ثقافة ونشر ذلك نظيفًافي كان كما  .المكان

 

المحافظة ارج خ ن م المجموعات و األفراد من بالبيئة المهتمين م:السادة منك وا نرج
البيئة أعداء من عليه االعتداء من المنتزه حماية في والمساهمة  .المشاركة
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