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لتاريخ الصحفي 27/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ماءعنوان قطرة عن يبحث !ابنك

الخبر الخبراألربعاء-22/01/2020-27/05/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

خالالكاتب الرصد19506العددعبده 1تكرار

 أشواك

ماء قطرة عن يبحث  !ابنك
 

خال  عبده

أبناؤنا ليأكل ونزرع فأكلنا٬ آباؤنا  .زرع
 

تقبل مس ى إل وصلنا وال مستدام حاضر ثبت لما اختلت لو التي الحياتية القاعدة هي هذه
 .آمن
 

نأكل نحن المستدامة(إذن٬ تقصيرنا)التنمية ي ف شكوى هناك بينما اآلباء٬ زرعه مما
ل يمث ذي ال ائي الم ن األم الشكوى ك تل ن وم القادمة٬ األجيال لمستقبل الزراعة عدم أو
اعي واالجتم االقتصادي٬ واألمن الغذائي٬ األمن يتحقق فيه الوجود٬ في الزاوية .حجر
جميع فيها تتنافس معركة أرض ستكون القادمة السنوات أن إلى تشير الدولية والتقارير
ة المعني وزارات ال واب أب دق ي م ل ر الخط ذا ه أن دو ويب اء٬ الم ير توف ى عل دول ال
ة مراجع يستوجب الذي بدورها٬ القيام جهة كل على وأن المائية الثروة على بالمحافظة

الماء ندرة زمن إلى وصولنا قبل خير وهذا حادث٬ تقصير أي ومعاقبة األدوار  .تلك
 

ة٬ القادم ال األجي تقبل مس ى عل الحريصون ون والمواطن المسؤولون هناك بلد كل وفي
يحدث قد لما للتنبيه تجريبية كعملية اإلنذار صفارات  .يرفعون
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ذار اإلن صفارة دق ب ن المعنيي واطنين الم آالف ن م واحد الغامدي حامد محمد والدكتور
ى إل أ فلج الصراخ٬ ن م تعب د محم دكتور ال صوت أن دو ويب المياه٬ مستقبل يهدد لما

بعنوان)تويتر( وسما  .ادارة_عن_يبحث_الماء#ليضع
 

صوتا الغامدي الدكتور فظل االستغاثة٬ صوت رفع في شارك أحد ال الهاشتاق هذا في
داء ع ن يعل ذي ال ائي الم در اله ن م ه لخيفت را مناص دني وأج م٬ الوس ك ذل ي ف دا وحي

للمستقبل  .صريحا
 

باألمن تراث اك دم ع هو ائي الم األمن ب اللعب أن د يؤك دي الغام د حام د محم فالدكتور
 .الغذائي

 
درا ه ني يع ا م ة الزراعي درجات الم ة ترب تجرف تي ال األمطار لمياه فيديو مشهد وفي
ي الت ة األودي تربة تجريف إلى يؤدي الهدر وذلك المياه٬ ندرة ظل في حقيقيين وضياعا

أبدا تعود القادمة..لن أجيالنا تجاه عظيمة مسؤولية أمام  .نحن
 

بدراسة دم تق إذ مسؤول٬ أي لها يستمع لم جدا قديمة الغامدي الدكتور استغاثة أن ويبدو
رن ق ع رب من ثر أك ذ ة-من اليمام ة مجل ي ف رت الح-نش مص م له ن م ا عنه مت فص

من فأكثر الجوفية٬ المياه عن المدافعين أصوات نسمع لم ذاته وبالتأكد 700شخصية٬
ة القادم ال األجي يخص ذي ال تراتيجي االس المخزون من استنزافها تم مكعب متر مليار

عشوائية زراعات على هدرها  .وتم
 

ونراقب ه نتنب م ل ا وم تدامة٬ مس ة تنمي ل لك ية األساس يزة الرك بر يعت ائي الم ن األم إن
ترٍد حالة في أركانه بجميع المستقبل يكون فسوف  .ونعاقب

 
ى عل تعمل التي المستدامة التنمية على المحافظة في مسؤولة عقوال هناك أن أجزم أكاد
ة باآلي تئناس اس إال و ه ا م ا هن ه أكتب ا وم تقبل٬ المس ي وف اآلن رة حاض رة الوف اء إبق

ْكَرى(الكريمة الذِّ نَّ إِ فَ ْر ْؤِمنِيَن?َوَذكِّ الْمُ ُع نفَ (تَ  .الذاريات-)55)
 
سعودي*  كاتب
 

abdookhal2@yahoo.com 
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لتاريخ الصحفي 27/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان على المحافظة أهمية

الخبر الخبراألربعاء-22/01/2020-27/05/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

تنباكالكاتب بن الرصد2201العددمرزوق 1تكرار

البيئة على المحافظة  أهمية

 
 
 

تنباك بن  مرزوق
 

ى عل ه حدوث العالم يخشى الذي المخيف التصحر حول قائمة ودراسات كثير جدل هناك
ه٬ حركت أخير ت و وأخطاره مضاره ف تخفي على ويعملون قصيرة٬ مدة خالل األرض
دول ال ي ف دني الم ع المجتم ات منظم من ات وجماع ومنظمات زاب أح ذلك ل ت وتكون
ا نموه من ل يقل أو الخضراء ة البيئ ى عل ر يؤث ا م ة محارب ا ووظيفته ة خاص ة الغربي
م باس زاب األح ض بع ميت وس ات٬ مخلوق ن م ا فيه ش يعي ا وم ي الطبيع دادها وامت
التصحر ودفعت اعدتها وس ات المنظم ك تل أنشأت تي ال ات والمجتمع والدول الخضر٬
نين الس ي ف التصحر خطر عن دها وأبع ة٬ طبيع دول ال نى أغ ن م الواقع في هي عنها
ودا جه ذل تب ا أنه إال ا له بالنسبة حدوثه بعيد التصحر أن ومع األقل٬ على القادمة القلية
ا ومنه تويات٬ المس ل ك ى عل ه بقدوم ل يعج أن ن يمك ا وم بابه أس ة مكافح ي ف يرة كب
ا عليه د يعتم تي ال ة األحفوري ة الطاق دل ب النظيفة الطاقة إلى التحول في جادة محاوالت
ت ثب ذي ال االحتراق وسائل من وغيره الحجري٬ والفحم كالبترول الوقت هذا في العالم
ر غي د البعي المدى ى عل و ول اطها٬ نش ل ويقل ا ويلوثه راء الخض احات المس يضر ه أن

 .المنظور
 

ي ف عنها بعيد التصحر وخطر األشجار ووفرة باألمطار الغنية الدول شأن هذا كان وإذا
ة وقل اف الجف ن م اة المعان د أش اني تع تي ال الصحراوية دول بال ف فكي راهن٬ ال ت الوق
ا يوم ده وتزاي ا فيه وتسارعه التصحر مساحة وامتداد النباتي الغطاء وانحسار األمطار
امل ش قحط حدوث ي لتالف ا٬ بالدن ا ومنه الدول٬ هذه تفعله أن يجب الذي وما يوم؟ بعد
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ه علي ذي ال والشجر اء الم يما س وال ة٬ الطبيعي ا موارده ي ف شح ن م ه في ي ه ا م يفاقم
وجودها؟ وسر الحياة شريان وهو  االعتماد

 
ي النبات اء والغط ار واألنه ات الغاب ا فيه ر تتوف تي ال ك تل تى ح دول ال م ه بح أص د لق
ن يمك ا م ى عل ة المحافظ و ه راء الخض ة الغني ة والبيئ رة الممط واء واألج ريض الع
التصحر ة لمكافح ة الالزم االحتياطات ع ووض ة٬ الطبيعي ا ثروته ن م ه علي المحافظة
ا وم الخضراء المساحات على الحفاظ على تعمل لم إذا المستقبل به ينذر الذي والجفاف

وفطرية برية مخلوقات من  .فيها
 

يكون اد يك الموضوع ذا ه ي ف ام االهتم إن ف واألشجار األمطار ي ف يرة الفق دول ال أما
ا فيه ي بق ا وم ة البيئ ى عل جور وهو فيها٬ الناس تصرفات من نشاهده ما بدليل منعدما٬
ا م يتعرض ا وم ة٬ البري هللا ات مخلوق ن م ا فيه ش يعي ومما قليل٬ شجر ومن نبات من
مطاردة اهد نش ث حي ا٬ ممنهج ون يك اد يك تدمير من الفطرية الحياة أنواع من فيها بقي
ن أماك ي ف ضرورية يرة كب ات محمي ى إل دعوة ال يجعل وذلك لها٬ جائرا وصيدا قاسية
ة تنمي ى عل اعد يس ا م لتضم ات المحمي يع توس ذلك وك ا٬ عليه اظ الحف ن يمك التي النمو
رى ن التي القاسية األيدي وكف برية٬ حيوانات ومن نباتات من بأنواعها الفطرية الحياة
ه يؤب م ل ا وم ل٬ القلي إال ه من يبق لم الذي الصيد يسمى بما األرض على يدب فيما فعلها
دي لألي دفا ه بح أص الماضي ي ف األرض خشاش ن م ان ك ا م حتى ي٬ الماض ي ف ه ل

قيمة ومن أهمية من للطبيعة ما تقدر ال التي  .العابثة
 

يمارسه ذي ال اد للفس ف مخي تصوير ن م التواصل ائل وس بعض تنشره ا م ت رأي لقد
قسوة هي ل ب الطبيعة٬ على جورا ليست أعمال من به يقومون وما المملكة٬ في الهواة
الوعي م به ترض يف ذين ال باب الش ن م هم به يقومون ومن له٬ مثيل ال وتوحش وجفاء
الحديثة اآللة أسعفتهم حيث المتبقية٬ القليلة الفطرية الحياة على المحافظة ألهمية الكامل
ن م الك المس وصعوبة الجبال وعورة تمنعهم ولم المناطق٬ جميع في والتجول باالنتقال
م قم ى إل ول الوص استطاعوا تى ح ي٬ بق ا م ة ثم ان ك إن ة٬ الباقي ة البقي ى إل الوصول
ا إليه أ لج ا مم ه إلي الوصول يستطيعون ا وم أعينهم عليه تقع ما فأبادوا الشاهقة الجبال

منعدمة تكن لم إن نادرة وأصبحت قليلة٬ وهي العربية الجزيرة حيوانات بقايا  .من
 

Mtenback@ 
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لتاريخ الصحفي 27/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العمرانيعنوان التراث منظور من الريفية التنمية

الخبر الخبراألربعاء-22/01/2020-27/05/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

القاضيالكاتب الرصد19506العددرنا 1تكرار

العمراني التراث منظور من الريفية  التنمية
 
 
 
 
 
 
 
 

القاضي منير  رنا

عن للبحث رى الق رة وهج التحضر ادة وزي ة العالمي اج اإلنت بكات ش ي ف التغيرات إن
ة اجتماعي ة بني من عسير منطقة في الريفية المناطق طابع غيرت األفضل٬ العيش سبل
ة المدين اة حي نحو ه والتوج التحضر ادة فزي مهجور٬ راث ت إلى محلي اقتصادي ونمو
بحوا وأص ير التغي نعون المص در فتص ة٬ الموروث زارعين الم ات اهتمام ن م ير غ
ات تواجه في تغيير عليها ترتب المتوارثة٬ القرى فهجرة للمدن٬ االقتصادية المحركات

استهالكية لتصبح المحلية المجتمعية  .التنمية
 

األراضي ي ف الطبيعية الموارد استغالل على اعتمد السابق في تقليديا التنمية تركيز إن
طوال يل المحاص وجني ير التزه لة سلس استمرت ه وعلي ة٬ الطبيعي ادر بالمص ة الغني

وديانها حتى أقدامها٬ إلى الجبال قمم من الجغرافي المناخ لتنوع  .العام
 

اطق٬ المن ة تنمي ي ف ا مهم دورا ة االجتماعي ة التحتي ة والبني ة المادي التحتية البنية تلعب
ه توج و ه ا محلي ة المنتج االقتصادية ة التنمي تراتيجيات إس على الريفية التنمية فتركيز
ن م نع سيص تي ال ة المجتمعي راكات الش ق طري ن ع اديا اقتص اطق المن اش النتع د رائ

للمناطق الريفية السياحية  .خاللها
 

خارج المناطق تطوير على الريفية التنمية تركز أن يجب العمراني التراث منظور من
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السائد الحضري االقتصادي الحفاظ.النظام يالزمه أن يجب الريفية التنمية في فالتفكير
الحرف تتحول أو ة العمراني اطق المن راث ت أثر يت ال حتى ة الريفي رى الق راث ت ى عل
صناعية دن م ى إل مباشرة غير بطريقة القرى فتتحول استهالكية٬ صناعة إلى التراثية

المحلي االستهالك طلبات سبيل في التاريخي اإلرث فيُفقد  .بالمقابل٬
 

ة الريفي ات للمجتمع واالقتصادية االجتماعية التنمية تعزيز إلى تهدف المتقدمة الدول إن
متمدن إلى الريفي الطابع تغيير  .وليس

 
العديد بدأت النامية٬ البلدان قضايا على مقتصرا الريفي التنموي المصطلح كان أن فبعد
اإلرث ى عل اظ الحف د تأكي ع م ة٬ الريفي ة التنموي برامج ال ز تعزي ة المتقدم دان البل ن م

معا والمجتمع المنطقة هوية يعد الذي  .الثقافي
 

ع٬ أوس ور منظ ن م ة التنمي اول تن ى إل وم الي ة الريفي ات المجتمع ى إل ة الحاج أدت د ق
ة التجاري ال لألعم افز ح ق خل مجرد ن م دالً ب ة اإلنمائي داف األه ى عل يز الترك وزيادة

الموارد على القائمة األعمال أو  .الزراعية
 

ياحة س يصنع افي ثق إرث اطق٬ المن ون وفن اليدوية الحرف وتنمية المجتمعية فالسياحة
 .المناطق

 
فتخلف اج٬ واإلنت الزراعية الحياة بعودة الحياة نوعية تحسين عملية الريفية التنمية تعد

لالقتصاد الشامل التقدم أمام رئيسية عقبة يعد الريفي  .القطاع
 

واد الم بيع أو وتسويق وتخزين نقل أو تعبئة أو تنقيح أو بمعالجة تقوم التي والمؤسسات
دات والمع واألدوات ذور الب ل مث اج اإلنت دخالت م توفر التي الشركات وكذلك الغذائية٬
ي الت ة التنمي ي ه دمات الخ ن م ا غيره أو الحرث أو ري ال دمات خ ر توف أو مدة واألس

المتقدم العالم عليها يحرص التي المجتمعية الشراكات من  .ستزيد
 

وبرامج تشريعات خلق يحتاج المدن في الحضرية األغذية أسواق من المتزايد فالطلب
ودعمها الزراعة إلحياء  .تسهيلية

 
ه توج و ه الحضرية واق واألس ة الريفي اطق المن ربط ل الالزمة التحتية البنية بناء لذلك
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مستهلكيها من بدال األغذية منتجي نسبة وسيزيد  .تنموي
 

ة المحلي ة للزراع ة ذهبي ا فرص يخلق س ي الريف ع التوس ه قابل إن ري الحض ع التوس
عسير منطقة في التاريخية للقرى العكسية  .والهجرة

 
سعودية*  كاتبة

 
alkadirana@ 
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لتاريخ الصحفي 27/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر قريباًعنوان الخضراء (مكة ..1(

الخبر الخبراألربعاء-22/01/2020-27/05/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

حسينالكاتب محمد الرصد20727العددفاتن 1تكرار

قريباً الخضراء (مكة ..1( 
 
 
 

حسين محمد  فاتن

 

قطاعات ة كاف في الخدمية الجهات جميع تبدأ حتى عام كل من الحج موسم ينتهي إن ما
ا وتحويله ديات التح ة ودراس اإليجابيات دعم فيتم إنجازات؛ من تحقق ما بدراسة الدولة
رحمن ال لضيوف المقدمة بالخدمات واالرتقاء للتطوير ناجعة حلول وإيجاد فرص .إلى
الحرص يجب ا م م أه ن م الحج في المقدسة والمشاعر مكة ببيئة االهتمام فإن وحقيقة

بيت لحجاج وآمنة نظيفة بيئة لتوفير  عليه
 

الحرام  .هللا
 

ام ع ذ ومن ة حثيث ود جه اك هن ت كان اإلطار هذا ه1439وفي علي ق أطل ا م ا ومنه هـ
األخضر( ج مؤسسات)الح ي ف ب ومكات داخل ال اج حج شركات من ض بع ه وطبقت ٬

ام ع ة ة1440الطواف أمان ع م اون وبالتع عودية الس ة البيئ ة جمعي ع م راكة بالش ٬ هـ
ل لتفعي رة والعم ج الح اث ألبح ريفين الش رمين الح ادم خ د ومعه ة المقدس مة العاص

المخلفات برمي الحجاج وتوعية المصدر من النفايات فرز طريق عن  المبادرة٬
 

النفايات أنواع من نوع لكل المخصصة الصناديق  .في
 

لـ ات النفاي رز ف إطار في نجاحاً التجربة حققت ا28وقد منه تفاد اس اً ألف40مخيم
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المصدر ن م ات النفاي ضغط وصناديق الفرز صناديق لهم توفرت حيث ولكن..حاج٬
المقدسة؛ اعر المش ة ببيئ ام االهتم من ضئيلة نسبة سوى يمثل ال الحجم وبهذا العدد هذا

حج موسم ي ف بلغت العضوية والنفايات كبير البيئي 51000(هـ1439فالتلوث
تخدام)طن واس ات النفاي إدارة ي ف ة المكثف ة المقدس العاصمة ة أمان ود جه من بالرغم ٬

ا منه والتخلص ة٬ والمعالج والتخزين٬ والجمع٬ الفرز٬ في متطورة ولعل..تكنولوجيا
بعض د عن س لي غائبة وفرزها النفايات إدارة مفاهيم أن أهمها كثيرة ألسباب يعود ذلك
ات بالنفاي ذف يق الجميع ف واطنين الم ن م تى ح ل ب ٬ ط فق رام الح هللا ت بي اج حج ن م

أو الورق بفرز تقوم من جداً قليلة وقلة واحدة سلة في  والمهمالت
 

المنازل في الصفيح  ..علب
 

شركة أن ة المحلي صحفنا إحدى ي ف بر خ اهي انتب ت لف د ا(وق ى)آركبيت عل تستحوذ
االمريكية(شركة هارمونيكس تناغم(وترجمتهاWaste harmonics)واست

ات ا)النفاي بالتكنولوجي املة الش ات النفاي إدارة ول حل ديم تق ي ف ة المتخصص ي وه ؛
دا كن ى إل افة باإلض مالية الش ا أمريك اء أنح ع جمي ي ف برى الك ركات للش ة المتقدم

هي.وبورتريكو ة:وآركبيتا المنام ا ومقره عالمية استثمار حققت-شركة البحرين٬
بة بنس ا إيراداته ي ف وًا و%44نم ي٬250 ف تثماراتها اس دوالر ون ..م2019ملي

على الشركة هذه استحوذت لما النفايات إدارة في عالية إيرادات هناك تكن لم  فلو
 

هارمونيكس وايست في  ..حصة
 

إنشاء م ت طويًال وطن ال ا انتظره دة رائ وة خط ات(وفي النفاي إلدارة ني وط ٬)مركز
اه والمي ة البيئ وزارة ى إل ة والقروي ة البلدي الشؤون وزارة ن م المشروع ل نق م ت حيث

الجمعة(والزراعة المدينة وضوابط)هـ22/5/1441صحيفة الئحة وضع تم وقد
ن م ى أدن أو ين قوس اب ق ة الوطني ا طاقاتن ي ف در فاله ات٬ النفاي إلدارة تراطات واش
ات النفاي مكب ي ف ا به نرمي النفايات وألمانيا الصين تستورد الذي الوقت ففي االنتهاء؛

اء والم واء٬ واله ة٬ الترب وث لتل درًا مص ون يك دوره ب ذي رارًا..وال إض بب يس ا مم
وتعرضه اإلنسان  بصحة

 
األمراض من  .لكثير
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ة مك ي ف ئي البي وث التل ض خف ي ف ير كب ر أث ا له يكون س دة الرائ وة الخط ذه ه ل ولع
تراطات واالش بالضوابط خضراء اطق من ى إل تتحول وس المقدسة اعر والمش ة المكرم
جميع جهود تضافر يتطلب مما البيئة٬ على للمحافظة النفايات إدارة مركز وضعها التي

 الجهات
 

النفايات إدارة تطبيق حسن في  .الخدمية
 

تثمارية اس عناصر ي ف التفكير ب ة المكرم ة مك في الطوافة شركات تبدأ أن أيضاً أتمنى
ا منه تفادة لالس الشركات هذه مع شراكة وعمل النفايات إدارة ومنها العام وطوال جديدة

خضراء مكة بيئة وجعل البيئي األثر معالجة هللا..في شاء إن بقية  .وللحديث
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لتاريخ الصحفي 27/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لإلبلعنوان العزيز عبد الملك لمهرجان الرابعة النسخة من أرقام

الخبر الخبراألربعاء-22/01/2020-27/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

لإلبل العزيز عبد الملك لمهرجان الرابعة النسخة من  أرقام

 

 
 واس-الرياض

ن م ترة الف ي ٬ف ة الرابع خته بنس ل لإلب ز العزي د عب ك المل ان مهرج م مبر15أقي ديس
ي2019 اير18إل دهناء2020ين لل ة الجنوبي ياهد بالص اح رم ة بمحافظ ٬120

تقريًبا تجاوزت مساحة علي الرياض٬ عن مربعا225كيلومتراً مترا  .كيلو
 

مشاركة الرابعة٬ دورته في المهرجان م13وشهد والمراس التنظيم لجان بين ما لجنة٬
الـ ددهم ع اوز تج ن األم ال ورج م٬ والتحكي والتنسيق واالستقبال٬ 2000والتشريفات
تغطية تم حيث الخارجية٬ والمساندة والوحدات القطاعات جميع من أمن م56رجل كل

أمنياً  .مربعا
 

ان المهرج ي ف المشاركة ا المطاي دد ع غ ا31.622وبل منه ٬ اً ا14.566ًمتن متن
اإلبل لمزاين عبدالعزيز الملك لجائزة المختلفة الفئات في  .شاركت

 
الهجن سباق في المشاركة اإلبل عدد بلغ ي5457كما الت الحاالت دد ع ووصل متنا٬ً

ة جراحي ات عملي رت وأج ات العيادي ت ل4845راجع اإلب داد أع ت بلغ ا فيم ا٬ متن
المهرجان بموقع والمفحوصة  .متنا6794المرقمة

 
ارك ش حية الص دمات الخ ب جان ي اه75وف والمي ة البيئ وزارة ل ا تابع ا بيطري ا فريق
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ة والرعاي الخدمات ى أرق ير توف إلى اإلبل نادي يسعى حيث ٬ المهرجان في والزراعة
ا طبي زا مرك ادي الن ام وأق ل٬ لإلب دالعزيز عب الملك مهرجان في المشاركة لإلبل الطبية
ينية٬ الس عة واألش ونار٬ الس زة وأجه ي٬ اإلكلينيك ص الفح زة أجه ه في ر يتوف امال متك
ى عل راف لإلش ين ومختص ريين بيط اء وأطب اديميين بأك ز المرك م دع ى إل افة باإلض

المختلفة والمهام  .العمليات
 

ة العامل ة الميداني رق الف دد ع ل م186ووص بينه ن م ا٬ً اء35شخص األطب ن م
ومساعديهم  .البيطريين

ى إل ن والفنيي ن اإلداريي دد ع غ و31وبل ا٬ حي48موظف ص ب مراق ن بي ا م ا موظف
ددهم فع الخدمات مالحظي وهم العامة الرقابة موظفي جانب إلى أسواق٬ 13ومراقب

بالتعديات يعمل فيما و5موظفا٬ د19مهندسين واح ات عملي ومدير انشاءات٬ مراقب
و ة10للنظافة ألمان ابع الت غيل والتش الصيانة اط نش إلى باإلضافة ومراقبين٬ مشرفين

و مدراء٬ اثنين وعدد الرياض٬ ومراقب12مدينة مشرف بين  .ما
الصحية ة الرقاب الخ%26وشكلت والمس ن٬24% واإلداريي ديات٬17% والتع ٬

بنسبة13% والتشغيل والصيانة العامة الرقابة وتتشاطر و٬7%  .للنظافة٬6%
 

العاملة اللجان عدد بلغ من13فيما ثر أك د تواج ب جان ى إل ن2000لجنة٬ أم رجل
العسكرية القطاعات جميع  .مثلوا

 
ة قراب التصاريح ى عل المشرفة ة اللجن داخل4500ومنحت ل وتنق دخول تصريح

أو الك المُ ن م ان ك سواء حامله صفة بحسب معينة مزايا يحمل تصريح كل الفعاليات٬
العاملين أو الموظفين أو المقاولين أو اإلعالميين أو  .المرافقين

 
ل اإلب ادي ن إدارة وع30ومنحت مجم ن م اً مجان لألسر84محالً خصصت محال

دت تواج ا كم دهناء٬ ال ارع ش ي ف ة و10المنتج رك٬ ت ود ف ات الت310عرب مح
ب جان ى إل ة٬ و45تجاري ل٬ اإلب تلزمات مس ع لبي و42محال لألعالف٬ ًال 40مح

و أغنام٬ دق20حظيرة فن ى إل إضافة االحتياجات٬ ل بكام مجهزة المبيت لخيام موقعاً
للمُالك المخصصة المخيمات عدد وبلغ و46الفويلق٬ تثمار138مخيما٬ لالس مخيما

إلى العزب عدد ووصل الشركات٬ قبل  .عذبة697من
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لتاريخ الصحفي 27/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التعاونيةعنوان الجمعيات المبردة:رئيس الدواجن أسعار رفع توجه حول تداوله تم صحيح”..ما ”غير

الخبر الخبراألربعاء-22/01/2020-27/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

التعاونية الجمعيات الدواجن:رئيس أسعار رفع توجه حول تداوله تم ما
صحيح”..المبردة  ”غير

 

 متابعات-محليات

ة العربي ة التعاوني ركة للش ذي التنفي رئيس ال ة التعاوني ات الجمعي س مجل س رئي ف كش
الدواجن شركات توجه عن أمس ه تداول م ت ا م حقيقة كدمان٬ عبدهللا الدواجن ألصول

بته نس ا م ى إل عار األس ع لرف بردة دخالت%12الم م ن ع دعم ال ع رف رار ق د بع
دجاج ال عار أس ى عل ر يؤث ن ل دعم ال رفع وأن صحيح٬ غير ذلك بأن موضحاً األعالف

أشيع كما البيض وحتى  .المبرد
 

المصانع٬”كدمان”وقال ن م دالً ب زارع للم ون لتك لألعالف ة الدول ة إعان ير تغي إن
األسعار ي ف تغيير يوجد ال وبالتالي المزرعة صاحب وهو النهائي المنتج إلى وتحولت

السعر في فوارق أي يوجد ال كونه النهائي  .للمستهلك
 

تعداداتها اس ال اكتم عن سابق وقت في كشفت قد والزراعة والمياه البيئة وزارة وكانت
بشكل الي الم دعم ال دفع ليُ األعالف؛ دخالت لم ة اإلعان ه توجي ادة إع مشروع إلطالق
تراتيجية اإلس ة الخط من ض ك وذل عودية٬ الس ي ف دواجن ال روعات مش ع لجمي ر مباش
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وتشجيع ذائي٬ الغ ن األم ز تعزي في للمساهمة اإلنتاجية وزيادة الكفاءة لتحسين للوزارة
ة تغطي إلى للوصول النمو على الدواجن ن%60قطاع م ة المحلي السوق ب طل ن م

و الدواجن٬ المائدة%100لحوم بيض  .من
 

ك لتل دفع ليُ المرخصة؛ دواجن ال اريع لمش الي الم دعم ال توجيه إعادة البرنامج وتضمن
ابقة الس دعم ال ة لطريق ًا خالف ج٬ المنت وع ن وبحسب ر٬ مباش بشكل اريع يبدأ.المش وس

يناير شهر بنهاية  .2020الصرف
 

اءة كف ع لرف ي الحكوم الدعم من الفائدة تعظيم شأنها من الخطوة هذه أن الوزارة وأكدت
ى إل إضافة دواجن٬ ال اج إنت مشروعات ع لجمي ي المحل ج المنت ودة ج وتحسين اإلنتاج٬
ة احترافي ق وتحقي ائي٬ النه تهلك للمس دواجن ال عار أس ة تكلف تقرار اس ي ف اهمة المس

التوظيف في والمساهمة  .القطاع٬
 

شهر ي ف ق أُطل الذي الزراعية اإلعانات توجيه إعادة برنامج ضمن الخطوة هذه وتأتي
الحالي العام من توجيه2019أكتوبر خالل من الماشية مربِّي إعانات بصرف وذلك ٬

ادة القي ن م السخي دعم ال ظل ي ف مباشرة المربين صغار حسابات إلى الحكومي الدعم
هللا-الرشيدة استدامته-أيدها وتحقيق الزراعي٬ للقطاع تطوير فيه ما  .لكل

 

14



 

لتاريخ الصحفي 27/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األسواق"سبق"عنوان من اإلجابة الدواجن..رصدت أسعار ارتفعت ؟%12هل

الخبر الخبراألربعاء-22/01/2020-27/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3140العددالكاتب 1تكرار

األسواق"سبق" من اإلجابة الدواجن..رصدت أسعار ارتفعت 12هل
 ؟%

تتأرجح البيض المتداولة:والتجار..أسعار بالمعلومات لها عالقة  ال

 

المواسي  جازان-محمد

أجرتها جولة دة"سبق"في وج اض الري ن م مصادر نقلتها ومعلومات جازان٬ بأسواق
انوا ك إذا ا م ن تبيِّ والمتسوقين٬ الباعة أفواه من معلومات تكشفت الدواجن٬ أسعار حول

الماضيين اليومين خالل الدواجن أسعار في ارتفاًعا لمسوا  .قد
 

15



ا به قامت ة٬ جول كشفت التفاصيل٬ ًدا"سبق"وفي وتحدي ازان٬ ج ة منطق واق أس ي ف
وأن اع٬ ارتف أي ا عليه يطرأ لم هي كما الدواجن أسعار أن الباعة تأكيد الدواجن٬ محال

تعديل يوجد وال ثابتة٬ أسعار الدجاج من وصلتهم التي  .الكميات
 

ة ثابت زال ت ال وهي تغيير٬ عليها يطرأ لم األسعار أن مصادر نقلت وجدة الرياض وفي
الوقت هذا حتى ارتفاع بأي المحال يبلِّغوا لم الدواجن موزعي أن مؤكدة اليوم٬  .حتى

 

ترة الف شهدت إذ ا؛ تأرجحه البيض عار أس تواصل دواجن ال عار أس ثبوت يستمر وفيما
ن بي ما الكرتون أسعار في تفاوًتا محال180و120الماضية بعض ادت وأف االً؛ ري
ون للكرت ا حالًي البيض عار أس بأن وانخفاض145الدواجن اع ارتف أن ن مبيني اال٬ً ري

دواجن ال عار أس اع بارتف د تفي تي ال ات بالمعلوم ه ل ة عالق وال ًدا٬ جدي ليس 12البيض
.% 

 

ركة للش ذي التنفي رئيس ال ة التعاوني ات الجمعي س مجل س رئي دمان٬ ك دهللا عب ف وكش
نشرته ر تقري ي ف دواجن٬ ال ألصول العربية ة"سبق"التعاونية إعان ير تغي أن أمس٬

و وه ائي٬ النه ج المنت ى إل ت تحول المصانع٬ من بدالً للمزارع لتكون لألعالف؛ الدولة
د يوج ال كونه النهائي؛ للمستهلك األسعار في تغيير يوجد ال وبالتالي المزرعة؛ صاحب

السعر في فوارق  .أي
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لتاريخ الصحفي 27/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عكاظعنوان نشرته لما أسابيع»السواكني«..تأكيداً خالل السعودية لألسواق تعود

الخبر الخبراألربعاء-22/01/2020-27/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19505العددالكاتب 1تكرار

عكاظ نشرته لما خالل»السواكني«..تأكيداً السعودية لألسواق تعود
 أسابيع

 
السواكنية السودان  مواشي

 

سكوتي  @askoty)جدة(أحمد

نشرته لما تئناف»عكاظ«تأكيداً الس تمهيدا سوداني وزاري وفد وصول حول أيام قبل
أن ودانية الس مكية والس ة الحيواني ثروة ال وزارة دت أك عودية٬ للس ي المواش دير تص

ي واكني«تصديرالمواش د»الس بع ك وذل ة٬ القادم ة القليل ابيع األس الل خ تأنف سيس
الطرفين بين اإلدارية الترتيبات من  .االنتهاء

ع م اع اجتم ي ف س٬ إدري رح ف دكتورعادل ال وداني الس ثروة ال وزارة ل وكي ن وأعل
ارك الجم ة وهيئ ادرات للص ودان الس ك بن ل وممث ناعة والص ارة التج ن م ؤولين مس
بعض على باالتفاق المواشي تصدير الستئناف تنسيقي االجتماع أن والرياضة والشباب

السعوديين المستوردين مع  .الشروط
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كل د عائ دخول ضمان بغرض ك وذل بكيا ش وربطهم المصدرين تأهيل سيتم أنه وبين
ى عل ددا مش الوطني٬ لالقتصاد ا دعم ة المالي وزارة ل الحيواني األصل ذات الصادرات
ة تنفيذي ة آلي ع ووض درين بالمص ة المتعلق ة والخاص ة العام روط الش بط ض يتم س ه أن
ادة لزي يره وغ أمين والت ة المالي درة والمق اءة الكف ث حي ن م درين المص ل لتأهي ددة مح

الواردات وإحالل  .الصادرات
 

ت اظ«وكان ي»عك ف رت ة6نش الحيواني ثروة ال ر وزي ول وص اري٬ الج اير ين
ة البيئ ر وزي اءه ولق السعودية٬ ى إل بشر٬ عبدهللا الدين علم الدكتور بالسودان والسمكية
ام االهتم ة ومناقش لي٬ الفض ن عبدالمحس ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي

مكية والس ة الحيواني ثروة ال الي مج ي ف دين البل ن بي أكدت.المشترك المصادر ت وكان
ذي»عكاظ«لـ ال للسعودية المواشي تصدير تئناف اس عملية يبحث السوداني الوفد أن

ه تعليق م ل(ت هور3قب ة)ش المنظم الن إع اب أعق ي ف ي٬ الماض ر أكتوب هر ش ذ من
الحيوانية للصحة المتصدع)OIE(العالمية وادي ال ى حم بمرض إصابات (ظهور

RVF(ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ه أعلنت بيان وفق ة.٬ العالمي ة المنظم ت وأعلن
الحيوانية وادي)OIE(للصحة ال ى حم مرض ة حال اء انته ميا رس الحق ت وق ي ف ٬

دع السودانRVFالمتص ي ة.ف الحي ي المواش ن م السعودية تيراد اس حجم أن ذكر ي
ل( إب ار٬ أبق ام٬ ن)أغن ع ل يق نة7٬ال الس ي ف رأس ن م%65ماليي يت ان ك ا منه

السودان من رأس4.5نحو(استيراده  ).مليون
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لتاريخ الصحفي 27/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجنوبعنوان القرض..ظهران لنبات مشاتل وإنشاء القديم السوق مشروع إقرار

الخبر الخبراألربعاء-22/01/2020-27/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3139العددالكاتب 1تكرار

الجنوب لنبات..ظهران مشاتل وإنشاء القديم السوق مشروع إقرار
 القرض

المالي للعام المحافظة بلدية ميزانية  هـ1442-1441ناقش

 

 

عوض آل الجنوب-بندر  ظهران

مشاتل وإنشاء القديم٬ السوق مشروع تشغيل الجنوب٬ ظهران محافظة بلدي مجلس أقّر
القرض  .لنبات

 
س٬ المجل ر بمق وم٬ الي الثالثة٬ دورته من والستين الحادية العادية جلسته خالل ذلك جاء

المجلس أعضاء وحضور الوادعي٬ فرحان عوض المجلس رئيس  .برئاسة
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ة ومناقش ادمين٬ الق امين للع س المجل ة خط رار وإق ة مناقش ال األعم دول ج مّن وتض

المالي للعام البلدية  .هـ1442-1441ميزانية
 
وتكثيف":الوادعي"وقال داني٬ المي العمل تفعيل ضرورة على تقوم المجلس خطة إن

مفتوحة اءات لق د بعق ور الجمه مع والتواصل تنفيذها٬ الجاري المشاريع على الجوالت
ن بعي اتهم ومقترح البهم بمط ذ واألخ رى٬ والق اء األحي ى عل والت الج اء وأثن م معه

المستدامة والتنمية للنجاح شركاء كونهم البلدي بالعمل لالرتقاء  .االعتبار؛
 

م القدي وق الس مشروع تشغيل ي ف دء الب رورة بض راًرا ق أصدر س المجل أن وأضاف
أقسامه جميع لتشغيل المستثمرين لترغيب مناسبة  .بأسعار

 
ركة ش مع ة المجتمعي الشراكة ل لتفعي ترح مق ى إل ت و"ولف مشاتل"أرامك ة إقام ي ف

راض٬ االنق ن م ه علي اظ للحف ة٬ المحافظ مال وش وب جن ي ف رض الق ات نب ة لزراع
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ع م اون بالتع تزراعه اس ى عل الي األه جيع وتش

 .بالمحافظة
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لتاريخ الصحفي 27/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المقبلعنوان مارس السعودي المياه منتدى تطلق البيئة وزارة

الخبر الخبراألربعاء-22/01/2020-27/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

المقبل مارس السعودي المياه منتدى تطلق البيئة  وزارة

 

الحيدر-الرياض   محمد

ي ف الزراعة وزراء ات اجتماع ع م التزامن وب ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت أعلن
السعودي المياه منتدى إطالق عن العام٬ هذا المملكة تستضيفها التي العشرين مجموعة

ن م ترة الف الل خ اني ل)19-15(الث المقب ارس م هر ش ن ة2020م بمدين م٬
 .الرياض

براء خ ه في ارك ويش ة والزراع اه والمي البيئة منظومة تنظمه الذي المنتدى ويستعرض
من ا)15(مختصون تطويره وسبل السعودية العربية المملكة في المياه قضايا دولة٬

استدامتها  .وتعزيز
 

السعودي٬ المياه منتدى أهمية إن الشيباني عبدالعزيز الدكتور للمياه الوزارة وكيل وقال
واألنشطة برامجه في التجدد وطابع وتنوعها فعالياته شمول من تنبع الثانية٬ نسخته في
ة المملك ود جه راز إب ي ف دى المنت دور ى إل اً الفت المهم٬ الوطني الحدث لهذا المصاحبة
اه المي ة تحلي ك ذل ي ف ا بم ره٬ وتطوي اه المي اع قط ي ف ا وانجازاته عودي الس ة العربي
اه المي اع قط ي ف األداء ة ترقي ي ف هم تس تي ال ريعات والتش تثمارات واالس ع والتوزي
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ادل وتب اه٬ المي لقطاع المستدامة التنمية تعزيز إلى يهدف المنتدى أن وأضاف وتجويده٬
المحتوى وزيادة االستثمارات٬ استقطاب في أهدافه جانب إلى المجال٬ هذا في الخبرات
ي الوع ز وتعزي اه٬ المي اع قط ي ف ل التكام ق وتحقي اه٬ المي ات تقني وطين وت ي المحل
اركة بمش يحظى دى المنت أن وأضاف ة٬ المختلف اة الحي مجاالت ي ف بأهميته المجتمعي

العالم أنحاء جميع من المياه مجال في والخبراء والعلماء الوزراء من  .عدٍد
 

بر ع ه أعمال تعرض يس ه أن يباني الش دكتور ال ح أوض دى المنت اور مح ن )10(وع
الشرب٬ اه مي وجودة اه٬ المي اع قط ي ف تثمار واالس التخصيص تشمل ة٬ رئيس محاور
اه والمي ة٬ التقليدي المياه مصادر من االستفادة وتعزيز المياه٬ صناعة في واعدة وتقنيات

ددة ة٬..المج البديل ة والطاق ة٬ الذكي بكات والش غيلي التش يز والتم اة٬ والحي ع الواق
اً الفت ة٬ والتقني ق التطبي ي ف والتطور درات٬ الق وبناء والتعليم للمياه٬ المتكاملة واإلدارة

وأضاف ام٬ الع ذا ه دى المنت وى ومحت شكل ي ف التجدد طابع اور:إلى مح ل يتخل ا كم
ة حواري ات وجلس ة٬ المتخصص ل العم وورش ة الوزاري ات الجلس ن م دٌد ع دى المنت
الرياض العاصمة في األخرى المنتدى وأنشطة المصاحب المعرض جانب إلى مختلفة٬

المملكة مناطق من  .وعدد
 

ذي ال دى المنت أن الشيباني الدكتور أوضح المنتدى يستهدفه الذي بالجمهور يتعلق وفيما
شعار تحت العام هذا تنظيمه تدامة:يتم مس من...مياه الً ك تهدف يس تدامة٬ مس ة لتنمي

اه٬ المي ال مج ي ف والمطورين اولين والمق اه٬ المي ال مج في والمصنعة التقنية الشركات
ال أعم خدمات دمي مق ب جان إلى المياه٬ مجال في والصيانة التشغيل وجهات وشركات
المختصة ارات االستش وشركات ب ومكات وك والبن والخاص٬ العام القطاعين في المياه
ة الحكومي والجهات والدوليين٬ المحليين والمستثمرين األعمال ورجال المياه٬ مجال في
ال مج ي ف ين والمتخصص الب والط اديميين واألك احثين والب براء والخ ة٬ العالق ذات

المختلفة المملكة مناطق في والمقيمين والمواطنين  .المياه٬
 

ى وملتق ة منص كل يش ه كون دى المنت ا يوفره تي ال تثمارية االس رص الف ى إل ت ولف
هذا في سيلتقى وقال وخارجها٬ المملكة داخل من المياه قطاع في والمهتمين للمختصين
ذات ات الجه ع م اه٬ المي قطاع في والباحثون والعلماء والمستثمرون المطورون الحدث
اه المي ة لتحلي ة العام ة والمؤسس ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة دمتها مق ي وف العالقة
ا مم ري٬ لل العامة والمؤسسة والكهرباء٬ الماء وشركة الوطنية٬ المياه وشركة المالحة٬
ذا ه ي ف الناجحة التجارب ى عل واالطالع المعارف واكتساب الخبرات تبادل في يسهم
اه المي اع قط ر تطوي ات آلي زز تع تي ال ة الذكي ارات واالبتك ول الحل اد وإيج ال٬ المج

اف وأض ة٬ المختلف اراته "بمس اه: المي اع قط ادة لق اء التق َة منص دى المنت ر يوف ا كم
قطاع ي ف احثين والب اء والعلم تثمرين والمس والمطورين دوليين وال ن المحليي والخبراء
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ة العام ة المؤسس ل مث ة العالق ذات والجهات والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة مع المياه٬
ة والمؤسس اء٬ والكهرب اء الم ركة وش ة٬ الوطني اه المي ركة وش ة٬ المالح اه المي ة لتحلي

للري  .العامة
 

ة المملك اركة مش دى المنت ن يحتض أن تزم تع وزارة ال أن يباني الش دكتور ال اف وأض
العشرين لقمة عشرة الخامسة الدورة اجتماعات في المياه٬ قطاع عن السعودية العربية
ات االجتماع ن م دٍد ع افة استض الل خ ن م ك وذل ام٬ الع ذا ه ة المملك ها تترأس تي ال
ل يجع ا مم اه٬ المي لقطاع ة الدولي ات التوجه تناقش التي المنتدى أعمال ضمن الموازية

السعودي ة2020المنتدى رؤي يجسد تثنائياً اس رؤس.م2030حدثاً ت أن ى إل اً الفت
ال لقمة والدولي20المملكة اإلقليمي الصعيدين على ودورها ثقلها  .يؤكد

 

ادة بإش وحظي األولى٬ نسخته في كبيراً نجاحاً حقق السعودي المياه منتدى أن إلى يشار
ن م شهده ا وم ا وتنوعه ه فعاليات وشمول المنتدى لتميز تقديراً الموقر٬ الوزراء مجلس

من أكثر فيه شارك إذ ودوليين٬ محليين وخبراء لعلماء واسعة ومشاركة )50(تفاعل
من ل)15(متحدثاً وحف شخصا٬ً ون ملي ن م ثر أك ه في اركين المش ل مجم ا وف ة٬ دول

ب جان إلى المتنوعة٬ النقاش وحلقات العمل وورش العلمية٬ الجلسات من بعدٍد برنامجه
ن م ثر ألك ة رعاي ن م دى المنت ه ب حظي ا ائل)14(م لوس ة إعالمي ات وتغطي ة٬ جه

والمرئية والمسموعة المقروءة المختلفة٬ م.اإلعالم المه الوطني الحدث ك ذل ي لق ا كم
المستوى رفيعة دولية وشخصيات ومنظمات جهات من كبيراً  .تقديراً
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لتاريخ الصحفي 27/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مكافحة"البيئة"عنوان خدمات مقدمي تأهيل النخيل"تناقش ومؤسسة40بمشاركة"سوسة شركة

الخبر الخبراألربعاء-22/01/2020-27/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 13تكرار

مكافحة"البيئة" خدمات مقدمي تأهيل تناقش
النخيل" ومؤسسة40بمشاركة"سوسة  شركة

 

 واس-الرياض
من أكثر مختلف40شاركت من زراعية وجمعية ومؤسسة شركة

اه والمي ة البيئ وزارة ا نظمته ل عم ة ورش ي ف ة٬ المملك اطق من
حول "والزراعة خدمات: ال أعم لتقديم والجمعيات الشركات تأهيل

راء الحم ل النخي ة سوس ة لمكافح ة الميداني ال ر"األعم مق ي ف وم الي
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 .وزارة
 

ى عل ب٬ الخطي ليمان س دكتور ال ة النباتي ثروة لل ام الع دير الم د وأك
ي ف اص والخ ام الع اعين القط ن بي تراتيجية االس راكة الش ة أهمي
اع القط ه تواج تي ال ديات والتح ات والمعوق اكل المش ة مواجه
ل النخي ة سوس رة حش ا ومنه ة٬ الزراعي ات اآلف ا أبرزه ي٬ الزراع
ع م راكة الش ل وتفعي ادة زي ى إل عى تس وزارة ال أن ا مبين راء٬ الحم
ا وتقدمه ة المملك ة نهض ي ف يرة كب ة أهمي ه ل ا لم اص٬ الخ اع والقط

 .وازدهارها
 

ل النخي ة سوس ن م ة الوقاي امج برن ام ع دير م تعرض اس ه جانب ن م
ة المتكامل اإلدارة يري٬ عس ى موس دس المهن ا ومكافحته راء الحم
ات والتوجه راء الحم ل النخي ة سوس ى عل للسيطرة ة التنفيذي والخطة
ة المتكامل اإلدارة امج برن ى إل افة إض ة٬ القادم ة للمرحل ة الفني
الحشرة٬ ى عل للسيطرة ة متكامل خطط ذ تنفي ي ف الوزارة وتوجهات
ي ف ة المختلف ات والجمعي الخاص والقطاع المزارع دور أهمية كذلك

المستهدفات  .تحقيق
 

راء الحم ل النخي ة سوس مكافحة مشروع في الفني الخبير قال بدوره
والمؤسسات للشركات يرة كب فرصة هناك إن مسلم٬ زكريا الدكتور
ريك ش ون تك وأن ة٬ الفعال اهمة المس ي ف ات والجمعي ة الزراعي
راء٬ الحم ل النخي سوسة مكافحة أعمال لتنفيذ الوزارة مع استراتيجي
ى إل المجال ذا ه ي ف تثمار لالس ة الراغب والمؤسسات الشركات داعيًا
مناطق ي ف ة المقبل ام األي خالل تعقد س تي ال التأهيل دورات حضور

والجوف والشرقية المنورة والمدينة والقصيم  .الرياض
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لتاريخ الصحفي 27/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر غداًعنوان والمحلي الجبلي النحل صناعة تطوير عن عمل ورشة تقيم المنورة بالمدينة البيئة وزارة فرع

الخبر الخبراألربعاء-22/01/2020-27/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 4تكرار

تطوير عن عمل ورشة تقيم المنورة بالمدينة البيئة وزارة فرع
غدًا والمحلي الجبلي النحل  صناعة

 

المنورة  واس-المدينة
٬ اء األربع دا غ ورة المن ة المدين ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف م ينظ

وان بعن ل عم ورشة بالمنطقة للنحالين التعاونية الجمعية مع صناعة"بالتعاون ر طوي
ي والمحل ي الجبل ل هللا"النح ي رض ان عثم ئر ب ة بمزرع ادي اإلرش بالمنحل ك وذل ٬

والنّحالين المختصين من عدد بمشاركة  .عنه٬
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ق وخل العسل اج وإنت ٬ النحل وصناعة ر وتطوي طرق م أه ة مناقش ة الورش وتتضمن
استثمارية  .فرص

ادية اإلرش ل العم وورش برامج وال دوات الن ن م د العدي من ض ة الورش ذه ه أتي وت
العام هذا خالل الفرع يقدمها التي  .والتوعوية

 
منها واالستفادة الورشة لحضور والنّحالين المهتمين جميع الوزارة فرع  .ودعا
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لتاريخ الصحفي 27/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجراد30:الغامديعنوان أسراب على للقضاء والشرقية والرياض مكة من ودعم ومعسكران فرقة

الخبر الخبراألربعاء-22/01/2020-27/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

والشرقية30:الغامدي والرياض مكة من ودعم ومعسكران فرقة
الجراد أسراب على  للقضاء

بالقنفذة ومكافحته استكشافه طرق على يتدّربون والكويت اإلمارات من  مختصُّون

 

الراجحي  القنفذة-عبدهللا

ي ف ذة٬ القنف ة بمحافظ الجراد لمكافحة أعمالها من والزراعة والمياه البيئة وزارة كثفت
دت أوف ث حي للمحافظة؛ ة القادم األسراب جراء من المزارعين وتضّرر تزايده أعقاب

الجوي??الوزارة للرش وطائرة ميدانية٬  .فرقة
 

عيد س ة٬ المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م وأوضح
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مال بش آخر كًرا ومعس المحافظة٬ بجنوب معسكًرا أقامت الوزارة أن الغامدي٬ هللا جار
اض الري ة ومنطق ة٬ المكرم ة مك ة بمنطق وزارة ال روع ف من لدعٍم باإلضافة المحافظة٬

الشرقية  .والمنطقة
 

ى عل القضاء دف به تمر ستس ذة٬ القنف ة بمحافظ الجراد ة مكافح ال أعم ود جه أن د وأك
ات واآلف راد الج ة مكافح ز ومرك ة٬ بالمنطق وزارة ال رع ف وإشراف ة بمتابع اإلصابة٬

القنفذة بمحافظة الوزارة ومكتب  .المهاجرة٬
 

طريق"الغامدي"وبيّن عن أفريقيا شرق من القنفذة لمحافظة القادمة الجراد أسراب أن
من أكثر بلغت  .أسراب?البحر؛

 

المناخي ير التغ ووزارة ة٬ الغذائي والسالمة للزراعة أبوظبي هيئة من مختصون وزار
ت؛ الكوي ة بدول مكية الس ثروة وال ة للزراع ة العام ة والهيئ ارات٬ اإلم ة بدول ة والبيئ
ة المكافح ال أعم ى عل داني المي دريب للت ذة؛ القنف ة بمحافظ راد الج ة مكافح كر معس

الخبرات من واالستفادة  .واالستكشاف٬
 

المكافحة رق وف اجرة٬ المه ات واآلف الجراد مكافحة مركز من مهندسون بتدريبهم وقام
ذة القنف ة دث.بمحافظ أح تخدام باس اف االستكش رق ط ى عل دريب الت ال أعم ملت وش

دات والمبي اح الري وسرعة اتجاه حسب الصحيحة المكافحة وطرق االستكشاف٬ أجهزة
اإلصابة مواقع وزيارة وأنواعه٬ الجراد نمو مراحل على والتعرف  .المستخدمة٬

 

والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب مدير برفقة الوفد تشرف البرنامج هذا خالل ومن
بالمحافظة٬ ة الزراعي الم المع م أه ارة بزي دي٬ المعي إبراهيم بن حسن القنفذة٬ بمحافظة
ي الكنان ة ومزرع ة٬ بالمملك د س بر أك اني ث د يع ذي ال ي حل وادي د س ارة زي ملت ش
مستشار د العمي ة المزرع صاحب استقبالهم في وكان القوز٬ بمركز للمانجو النموذجية

الكناني أحمد بن  .علي
 

ا وم وأصنافها٬ ددها وع انجو الم أشجار ن م ا ومحتوياته المزرعة عن شرًحا لهم وقّدم
زراعية مقومات من به  .تتميّز
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لتاريخ الصحفي 27/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للمكافحةعنوان زمنية خطط ووضع بيشه بمحافظه البيئة لمكتب الحمراء النخيل سوسة برنامج نقل

الخبر الخبراألربعاء-22/01/2020-27/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2860العددالكاتب 1تكرار

ووضع بيشه بمحافظه البيئة لمكتب الحمراء النخيل سوسة برنامج نقل
للمكافحة زمنية  خطط

 

عسير ثعيل–صحيفة آل  :حنيف
تاريخ اإلثنين اليوم بيشة2020_1–2عقد بمحافظة والزراعة والمياه البيئة بمكتب

الم س دس المهن هة بيش محافظة زراعة و اه والمي ة البيئ ب مكت دير م برئاسة ٬ اجتماعاً
الشمراني ايز ف عبدهللا المهندس الحمراء النخيل سوسة برنامج على والمشرف القرني٬
ن م ل ك اع االجتم ر حض د وق ٬ وم بالدي ركه ش دوب من تاوي البش ي رام دس والمهن ٬

المنطقة في الوزارة مكاتب  مدراء

 
تثليث-? محافظة مكتب  مدير
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طريب-? محافظة مكتب  مدير
البهيم–? مركز  مديروحدة
صمخ-? مركز وحده  مدير
تبالة-? مكتب وحدة  مدير

 
ل بنق روع الف دراء م ن م ل لك التعريف ب ٬ ي القرن الم س دس المهن اع االجتم ح افتت حيث
ع ووض امج البرن دم يخ ا بم الحيات ص واعطاء امأل ك ل النخي ة سوس ة مكافح امج برن
م وت ة المنطق ي ف راء الحم ل النخي ة سوس لمكافحة زمنية خطط ووضع متكامل برنامج

االجتماع مناقشات اهم من وكان ٬ الحضور جميع على  تعميمها

 
لها-? التابعة والوحدات المكاتب على البرنامج مهام  توزيع
مكتب-? لكل رش مبيدات  تسليم
سعة-? رش مواطير يتم600تسليم س ٬ ل قب ن م ليمها تس م يت م ل تي ال اطق للمن لتر

العاجل ب القري ي ف ة منطق كل احتياج حسب الالزمة والمعدات بالعمالة المكاتب تزويد
ه سوس ه أف ى عل للقضاء ه تنفيذي عمل خطه هناك ان البرنامج على المشرف افاد حيث

المنطقة في الحمراء  .النخيل
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لتاريخ الصحفي 27/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البرد»األرصادعنوان موجة عن الترويج في شعارها مستغلي تتوعد

الخبر الخبراألربعاء-22/01/2020-27/05/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

البرد»األرصاد موجة عن الترويج في شعارها مستغلي  تتوعد

 
 

 
 

علوي اإللكتروني(إبراهيم  )النشر
عارها ش ل يحم ذي ال دعائي ال المنشور أن ة البيئ ة وحماي لألرصاد العامة الهيئة أكدت

خدمة عبر لمعلوماتها ح»الواتساب«ويروج تمن م ل ة الهيئ وأن بصلة٬ ة للهيئ يمت ال
وليس دعائية أو تسويقية جوانب في معلوماتها أو شعارها من االستفادة أخرى جهة أي

عبر خدمة  .حاليا»الواتساب«لديها
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ة»األرصاد«وحذرت وإعالني ة دعائي ائل وس ي ف ا ومعلوماته عارها ش استغالل ن م
ذلك حيال القانونية اإلجراءات كافة باتخاذ ستقوم أنها كما منها٬ مسبق إذن  .دون

 

ه عن نتج الذي االجتماعي٬ التواصل مواقع عبر نشره تم ما على بناء التنويه هذا ويأتي
ة المملك في السائدة الجوية الحالة عن معلومات بعدة مرفقا لها الرسمي للشعار استغالل

ذكر ما بحسب الثالثاء يوم من  .ابتداء
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لتاريخ الصحفي 27/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان الشرقية«توضيح نفوق»زراعة مقطع المستوردة«بشأن »األغنام

الخبر الخبراألربعاء-22/01/2020-27/05/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2843العددالكاتب 1تكرار

من الشرقية«توضيح نفوق»زراعة مقطع األغنام«بشأن
 »المستوردة

 
 
 
 
 

 :الدمام–تواصل
االت ح ود وج ال ه أن رقية٬ الش ة المنطق ي ف والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف د أك
أن ى إل يرا مش الشرقية٬ ى إل ة المملك ارج خ ن م تيرادها اس م يت ة بالمنطق ة نافق ام ألغن

مستقر المستوردة لألغنام الصحي  .الوضع
 

ي ف يع أش ا م ى عل ردا ذلك نجاء تبي اطع مق داول ت د بع اعي االجتم التواصل ائل وس
للمواشي سوق في المستوردة األغنام من عدد  .نفوق

 

اً وفق المطيري امر ع الشرقية بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع مدير وقال
أن:”اليوم“لصحيفة ن وبي ة٬ المنطق ي ف المستوردة األغنام لنفوق حاالت تسجل لم إنه

ل لعوام أو ة التغذي سوء بسبب ربين الم دى ل وق نف ا له يحدث د ق ة فردي حاالت هناك
 .أخرى
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لتاريخ الصحفي 27/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الدمام«أهاليعنوان الضالة»أحد الحيوانات وانتشار الخدمات نقص يشكون

الخبر الخبراألربعاء-22/01/2020-27/05/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد17022العددالكاتب 1تكرار

الدمام«أهالي الضالة»أحد الحيوانات وانتشار الخدمات نقص  يشكون

 

المالكي  الدمام-سلمان

األزمة»  تفاقم
 

ان النمش ان نمش واطن الم ال ق ة٬ البداي ي ي:ف ح الي أه ن ابقًا71نح د«س أح ي ح
كلة»حالًيا والمش ثرة٬ بك الضالة الكالب ار وانتش ظهور من قليلة٬ سنوات منذ نعاني ٬

الكالب تنتشر إذ دمام٬ ال غرب ة بلدي ي ف المسؤولين ن أعي ام أم اقم تتف األزمة هذه أن
الدمام غرب وشرطة الدمام٬ ومرور الدمام٬ غرب بلدية  .قرب

 
الممشى:وأضاف وار بج خاصًة سهولة٬ بكل الحي شوارع تجوب الضالة الكالب إن
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اء٬ والنس ن٬ الس ار وكب باب٬ الش ن م الي األه د يتواج ث حي د٬ أح ي ح ط بوس ائن الك
فراغهم أوقات لقضاء  .واألطفال٬

 
وخطر»  رعب

 
تشكل د ق تي ال ات٬ الكائن ذه ه وجود من الرعب يزرع أصبح الممشى هذا أن وأوضح

إلى تتحول وقد األيام٬ من يوم في ة«خطًرا متوحش مسعورة ًدا٬?٬»كالب أح اب ته
الممشى هذا في المختلفة نشاطاتهم يمارسون َمْن يهدد  .بما

 
المسؤولين»  غياب

 
النمشان رار:وتابع ق أي اذ اتخ ي ف ة ني ديهم ل ليست دمام٬ ال غرب ة بلدي مسؤولي إن

ال عم ن م دامهم أق ى عل يرون يس ْن وَم الحي٬ الي أه دد ته تي ال الكالب٬ ك تل لمالحقة
ذين ال ة٬ العمال ن م يرهم غ أو ة٬ بح?النظاف أص ر الخط ذا فه ل٬ تنق ائل وس ون يملك

ات الجه ن م ملتمًسا ه٬ قول بحسب ة٬ المملك رى وق ومحافظات مدن أغلب في متواجًدا
المجتمع على وخطرها الضالة٬ الحيوانات تلك في المناسب القرار اتخاذ  .المعنية٬

 
الصحي»  الصرف

 
إن ي٬ الح ي ف دامى الق كان الس ن م و وه ل٬ فيص ن ب واد ع واطن الم ال ق ه٬ جهت ن م

أحياء وسط أصبح الصحي اء«الصرف والفيح والقادسية والضباب تدخل»أحد دون ٬
ة٬ المختص ات الجه ن وارعم الش ي ف اة للمش ور عب ور جس ود وج دم ع ى إل افًة إض

ر وأبوبك الخطاب٬ بن عمر شارع مثل ا-الرئيسية٬ عنهم هللا ي٬-رضي والخوارزم ٬
النسائي  .واإلمام

 
حكومي»  مستوصف

 
داخل مستأجرا مبنى يزال ال إذ مستقل٬ حكومي مستوصف مبنى وجود عدم إلى وأشار

شارع على الرسمي15٬الحي دوام ال ت وق االزدحام بسبب حوله من يزعج ما متًرا٬
أو ة٬ الفرعي وارع الش ي ف ي الح ل داخ واء س ة٬ كافي طناعية اص ات مطب د توج وال

المساجد أو المدارس وحول  .العمومية٬
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ومالعب»  حدائق

 
أو ي الطبيع بالعشب مزروعة مالعب وجود وعدم كبيرة٬ عامة حديقة وجود عدم وأكد
مضيفًا ة٬ حديق أو مالعب إنشاء في منه يستفد لم الحي ممشى وأن للشباب٬ :الصناعي

ى« حت الئقة كراٍس محلها توضع ولم آمنة٬ غير كانت كراٍس الممشى من أزيلت أيًضا
وت٬ البي ن وبي الشوارع٬ بعض ي ف ادة وزي نقص ن بي ات النفاي اة معان تزال وال اآلن٬
اء إللق الفضاء ة الداخلي األراضي وحتى ا حوله ا وم بالممشى التي األراضي واستغلت

للحي الضالة الكالب وحتى والقطط الحشرات جلب في تسبب ما الطعام٬  .»بقايا
 
اجتماعي»  مركز

 
حي ال مث اء٬ األحي ببعض أسوة الحي٬ ألهل اجتماعي مركز بإنشاء فيصل ابن وطالب
ول مي تى وح السيول٬ لتصريف الشوارع بجانب ميول وجود عدم إلى مشيًرا الروضة٬
أو ة العام الشوارع ض بع ي ف اه المي اس احتب ى إل ؤدي ي ا م حيحة٬ ص غير وارع الش

للحي  .الداخلية
 
ضرورية»  خدمات

 
دي الخال بيت س واطن الم ال ه:وق وتنقص بالسكان٬ ة المكتظ اء األحي من د أح حي إن

وسط ي ف ع ويق تأجر مس منزل في أقيم الذي الصحي٬ المركز أولها ضرورية٬ خدمات
م ل الحي إن مضيفًا اورين٬ المج للسكان اج إزع في وتسبب للمواقف٬ ويفتقد المساكن٬

منذ واالشتراطات المواصفات وفق حكومي مبنى تشييد  .عاًما35يشهد
 
الحي»  مجلس

 
دمام٬ ال اء أحي بعض ي ف موجود هو ا كم الحي٬ ل أله س مجل هناك يكون بأن وطالب
متابًعا األنشطة٬ من وغيرها الفعاليات وإقامة مناسبة٬ وجود عند الحي أهالي به يجتمع
يوجد وال الشمالي٬ الشارع ممشى يوجد الدمام٬ غرب بلدية وخلف أُحد حي وسط إنه

الشارع نفس في حوادث عدة وحدثت الطريق٬ لقطع للمشاة  .مسار
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الخدمات٬ بنقص ة المتعلق اكل المش ن م د العدي ن م الدمام٬ بمدينة أحد حي سكان يعاني
طويلة لفترات أصحابها يتركها التي التالفة٬ السيارات مشكلة إلى  .إضافًة

 
األماكن ن م د العدي ي ف ة والتالف ة المهمل يارات الس ظاهرة انتشار السكان من عدد وأكد
الكالب٬ خاصًة الضالة٬ الحيوانات انتشار وكذلك األهالي٬ على خطًرا يشكل ما بالحي٬
ة عملي ول حل اد إيج بسرعة البين مط ال٬ األطف خاصة للسكان٬ يوميا رعبا تسبب التي

السكان تؤرق التي المشاكل٬  .لهذه
 

ة٬»اليوم«والتقت ميداني ة جول خالل دمام٬ ال ة بمدين د أح حي في المواطنين من بعدد
ر تطوي تهدف تس تي ال االقتراحات٬ ن م د العدي عرضوا إذ البهم٬ مط ن م د العدي ونقلت

 .الحي
 

األهالي يؤرق مستقل حكومي مستوصف وجود  عدم
 

والتالفة المهملة السيارات ظاهرة تفشي جراء بصري  تلوث
 

للشباب ومالعب وحدائق اجتماعي مركز بإنشاء  مطالب
 

العابرين حياة يهدد الرئيسة الشوارع في المشاة عبور جسور  غياب
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