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لتاريخ الصحفي 30/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لإلبلعنوان عبدالعزيز الملك مهرجان ختام يرعى الحرمين غداً..خادم

الخبر الخبرالسبت-25/01/2020-30/05/1441تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

لإلبل عبدالعزيز الملك مهرجان ختام يرعى الحرمين  غدًا..خادم

 

  واس-الرياض

سعود آل دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين ادم خ هللا-يرعى -حفظه
دا ك"األحد"غ وذل ة٬ الرابع نسخته ي ف ل لإلب دالعزيز عب ك المل ان مهرج ام خت ل حف

ب نائ د العه ي ول دالعزيز عب بن سلمان بن محمد األمير الملكي السمو صاحب بحضور
اإلبل نادي على العام المشرف الدفاع وزير الوزراء مجلس  .رئيس

بالسالم ائزون الف سيتشرف ا فيم اإلبل٬ وجمهور لمالك تكريماً الملكية الرعاية وتشكل
األمين عهده ولي وسمو الشريفين٬ الحرمين خادم هللا-على  .-حفظهما

 

ن ب الح ف ن ب د فه ان المهرج ى عل ام الع المشرف اإلبل نادي إدارة مجلس رئيس ورفع
الشريفين الحرمين ادم لخ والتقدير الشكر هللا-حثلين٬ ده ل-أي لحف ة الكريم ه لرعايت

ار إط في تأتي الكريمة الملكية الرعاية هذه أن موضًحا الفائزين٬ وتكريم الجوائز تسليم
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وهي واالقتصادية٬ والعلمية واالجتماعية الرياضية األنشطة لجميع المستمر القيادة دعم
ذا ه وأصالة تراث ب ق يتعل ا م ل لك الرشيدة القيادة توليه الذي الكبير االهتمام على دليل

 .الشعب
 

ر:وأضاف تأثي ذا تثنائياً اس دثاً ح المهرجان ذا ه ن م نجعل أن وطموحنا البدايات٬ هذه
ة المملك ة رؤي ق تحقي ع م ابي اإليج أثره ليتوافق أكبر٬ واجتماعي ٬"2030اقتصادي

ذا به ي والرق ل العم ن م د مزي أجل ن م ضخماً افزاً ح تشكل الملكية الرعاية أن مؤكداً
الضخم  .الحدث

 

ن ب د خال المهرجان ى عل ام الع المشرف نائب اإلبل لنادي التنفيذي الرئيس ثمن بدوره٬
سمو إشراف أن داً مؤك ان٬ المهرج ذا ه لختام الكريمة الملكية الرعاية أبوحيمد٬ سعود
وصلها تي ال يزة المم النجاحات ي ف رز األب دور ال ه ل كان اإلبل٬ نادي على العهد ولي
ي الت الحزم ة سياس أن موضحاً ة٬ الرابع نسخته ي ف ل لإلب دالعزيز عب ك المل مهرجان
ر كبي بشكل اهمت س العبث حاالت مع حثلين بن فالح بن فهد برئاسة اإلبل نادي اتبعها

واعد مستقبل لها اقتصادية قوة فأصبح اإلبل٬ قطاع انتعاش  .في
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لتاريخ الصحفي 30/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحمراء»الزراعة«عنوان السوسة مكافحة تكاليف النخيل أصحاب تشارك

الخبر الخبرالسبت-25/01/2020-30/05/1441تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد17025العددالكاتب 1تكرار

السوسة»الزراعة« مكافحة تكاليف النخيل أصحاب تشارك
 الحمراء

 

للنخيل رش عملية يجري النخيل سوسة محاربة طواقم  )اليوم(أحد
 الدمام-اليوم

ل النخي ة سوس لمكافحة ة الالزم اليف التك تحملها والزراعة والمياه البيئة وزارة أفادت
النخيل مزارع أصحاب بمشاركة  .الحمراء

 
جارها أش دد ع اوز يتج ال تي ال المزارع حاب أص ل يتحم أن ررت ة)500(وق نخل

وزارة ال ل تتحم أن ى عل ائي٬ الكيمي الج للع ا وتجهيزه المصابة النخيل تكريب تكاليف
دات والمبي والحقن٬ بالرش الكيميائية المكافحة وتطبيق الشامل٬ الدوري الكشف تكاليف

المقيدة  .الكيميائية
 

ن بي ا م ا فيه ل النخي جار أش دد ع تي ال زارع الم حاب أص ل يتحم ا ى501(كم إل
والكشف)1000 ائي الكيمي الج للع ا وتجهيزه المصابة ل النخي تكريب تكاليف نخلة

3



ل ك امل الش دوري ة)45(ال المكافح ق تطبي اليف تك وزارة ال ل تتحم أن ى عل ا٬ يوم
المقيدة الكيميائية والمبيدات والحقن٬ بالرش  .الكيميائية

 
بين ما أشجارها عدد التي للمزارع أوضحت)2000إلى1001(وبالنسبة ة٬ نخل

ا وتجهيزه ابة المص ل النخي ب تكري اليف تك ل تحم حابها أص ى عل ن يتعي ه أن وزارة ال
ل ك امل الش دوري ال ف والكش ائي٬ الكيمي الج ة)45(للع المكافح ق وتطبي ا٬ يوم

ة الكيميائي دات المبي اليف تك الوزارة تتحمل نفسه الوقت وفي والحقن٬ بالرش الكيميائية
 .المقيدة

 
ا فيه ل النخي جار أش دد ع يتجاوز تي ال ل النخي زارع م ي ف رت ة٬)2000(وأق نخل

ب وتدري دة المقي ة الكيميائي ة المكافح ال أعم ى عل راف اإلش ة مهم وزارة ال ل تحم
ل يتحم أن ى عل أن٬ الش ذا ه ي ف اد واإلرش ة التوعي ديم وتق ا٬ عليه وعمالهم المزارعين

الحمراء النخيل سوسة لمكافحة الالزمة التكاليف كامل  .أصحابها
 

ات والمؤسس ركات الش ل تأهي ؤولية بمس ة٬ للزراع وزارة ال ة وكال وزارة٬ ال ت وألزم
ل النخي ة سوس حشرة ى عل للسيطرة ة المتكامل اإلدارة امج برن لتنفيذ المزارعين وكبار

للزراعة الوزارة وكيل يعتمدها التي اآللية وفق التأهيل يُجرى أنه مبينة  .الحمراء٬
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لتاريخ الصحفي 30/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النخيل»البيئة«عنوان لـ:لمالك المزارع»السوسة«مكافحتنا بحجم مرهونة

الخبر الخبرالسبت-25/01/2020-30/05/1441تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد19509العددالكاتب 1تكرار

النخيل»البيئة« لـ:لمالك المزارع»السوسة«مكافحتنا بحجم  مرهونة

 

الفضلي  عبدالرحمن

ر»عكاظ«علمت أق الفضلي دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي البيئة وزير أن
أصحاب اركة بمش راء٬ الحم ل النخي ة سوس مكافحة اليف تك وزارة ال تتحمل أن أخيرا

النخيل  .مزارع
 

ا به ل النخي أشجار دد ع اوز يتج ال تي ال زارع الم تتحمل س رار٬ للق ة500ووفقا نخل
ف تكالي الوزارة تتحمل فيما الكيميائي٬ للعالج وتجهيزه المصاب النخيل تكريب تكاليف
دات والمبي ن٬ والحق الرش ب ة الكيميائي ة المكافح ق وتطبي امل٬ الش دوري ال ف الكش

المقيدة  .الكيميائية
 

ن بي نخيلها عدد يتراوح التي المزارع أصحابها1000ــ501أما يتحمل فس ة نخل
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كل الشامل الدوري والكشف الكيميائي للعالج وتجهيزه المصاب النخيل تكريب تكاليف
ن45٬ والحق الرش ب ة الكيميائي ة المكافح ق تطبي اليف تك وزارة ال ل وتتحم ا٬ يوم

ن بي ا نخيله دد ع تراوح ي تي ال زارع الم ا أم دة٬ المقي ة الكيميائي دات –1001والمبي
ة2000 الكيميائي ة المكافح زارع الم مالك تحميل مع ذاته٬ األمر عليها فينطبق نخلة

والحقن  .بالرش
 

ا فيه النخيل أشجار عدد يتجاوز التي المزارع التكاليف2000وستتحمل ل كام ة نخل
ال أعم ى عل راف اإلش وزارة ال ى وتتول راء٬ الحم ل النخي ة سوس ة لمكافح ة الالزم
واإلرشاد التوعية وتقديم عليها٬ وعمالهم المزارعين وتدريب المقيدة الكيميائية المكافحة

الشأن هذا  .في
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لتاريخ الصحفي 30/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يدفععنوان يلوث »من

الخبر الخبرالسبت-25/01/2020-30/05/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الياميالكاتب الرصد9602العددمحمد 1تكرار

يدفع يلوث  من

 

اليامي  محمد
 

دراسة نتائج في وردت جملة االقتصادية"العنوان ة التنمي ى عل وأثرها البيئية المشاكل
المملكة في ه"واالجتماعية دورت ي ف وعرضها االقتصادي اض الري منتدى نفذها التي

ة بيئ ن م كجزء وطنه وبيئة بوطنه المهتم صدر تثلج جملة وهي قليلة٬ أيام قبل التاسعة
دأت وب الجودة٬ وم مفه عرف ذ من روم ي تي ال ا وجودته ه حيات ن م كجزء بل الكوكب٬

السعودية"ترومها أحوالنا"الرؤية من لكثير والمجددة  .الجديدة
 

ي ف ان األم وث يل ن م ل مث ه مثل ل٬ يفع أن يجب ة البيئ وث يل ن م يدفع٬ يلوث من نعم٬
وث يل ن وم التجاري٬ الغش ب والصحي الشخصي ان واألم المروري٬ بالتهور الشارع

المهللين وقطيع المتابعين رقم في جديدة خانة أو لشهرة طلبا اآلخرين  .سمعة
 

ذا هك التلوث٬ مكافحة في فاعلية األكثر هي البيئية الضرائب أن أثبتت العالمية التجربة
ان اإلنس ا يفعله التي الغبية والممارسات األشياء من كثير واقع قال وهكذا الدراسة تقول
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شأن من أكثر  .في
 

ر بالمعايي ق يتعل ا فيم ه بنفس ال األعم اع قط دأ يب أن ود األج يكون وس دة٬ جي ة الدراس
بالمشكلة الغرفة وعي أن لي ويبدو الدراسة٬ في وردت التي القطاعات وتحديدا البيئية٬
أي الكي٬ ب العالج ي ف ام الع القطاع دأ يب أن قبل الخاص القطاع تثقيف في مهمة خطوة

المالية والعقوبات  .بالضرائب
 

به اهتمت الذي المهم الملف هذا بفتح السعودية"البهجة مواصلة"الرؤية ع م تنغصت
تضمن الخاصة ة الحكومي والمستوصفات المستشفيات في البيئي فالبعد الدراسة٬ قراءة
ق مناط بعض ي ف ة الطبي ات النفاي ن م ي والجزئ ي الكل ص التخل ب نس عن ات معلوم
ات النفاي بعض أن ني يع و وه ي٬ جزئ تخلص اك هن يزال ال لكن تفاوتت وهي المملكة
ات٬ وفيروس ات٬ وكيماوي ائلة٬ وس صلبة واد م ن م ه تحمل ا م ل بك ا إلين تتسرب الطبية

بذلك نقبل فكيف هللا٬ إال يعلمه ال وما  .وبكتيريا٬
 

وع ن أخطر اني ث ه أن د أعتق فيما وإهمال تساهل نسبة هناك أن الرعب حد مقلق هاجس
ة الحكومي فيات المستش ذه ه أن رة فك ثر أك زعج والم ة٬ النووي النفايات بعد النفايات من
ا٬ وتناقله راض األم باب أس د أح هي تي ال ات النفاي من التخلص في خلل لديها واألهلية
ا عندم يئا ش ذا ه لنا يعني فهل والوعي٬ والممارسة التفكير في خلال لديها أن يعني وهذا

الطبية؟ واألخطاء األمراض بإحصاءات األمر  يتعلق

 
جزء مستشفى في ينفع فهل مزرعة٬ أو مصنع ردع في هذا ينفع ربما يدفع٬ يلوث من

هللا؟ بإذن صحتهم على والحفاظ الناس حياة إنقاذ مهمته  من
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لتاريخ الصحفي 30/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الدجاجعنوان !!أسعار

الخبر الخبرالسبت-25/01/2020-30/05/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

القشقريالكاتب الرصد20730العددطالل 1تكرار

الدجاج  !!أسعار
 
 
 

القشقري  طالل

 

شركات بزيادة المتعلّق الخبر بنفْي َفَرَحاً بالسقف٬ رأسي وأصدم الهواء٬ في أطير ِكْدُت
بة بنس منتجاتها ألسعار السعودية ى10الدجاج لضريبة%12.5إل الطبع ب إضافًة

غ تبل تي ال افة المُض ة بة%5القيم بنس ى أغل ا حينه دجاج ال بح سيُص إذ ٬15
الُمعَدم؟%17.5إلى الفقير عن فضالً المحدود٬ الدخل ذو يتحمّله ال ما  .وهذا
 

عره س ع ترف ى حّت ال ب ا له دأ يه ن ل دجاج ال شركات أّن م٬ إث ّن الظ وبعض أظّن٬ لكنّي
و ه الخبر نْفي ثّم والخبر ُمْخَتلَقة٬ أو حقيقية بأعذار تتعّذر وسوف الجاذبية٬ اتجاه عْكس

نار غير من دخان وجود عدم باب  !.من
 

ان ك و ل خصوصاً المسكين؟ ادي الع المُستهلِك سيفعل فماذا حقا٬ً الدجاج سعر ُرفَِع ولو
ألْكل يحتاجون قد ممّن وبنات٬ وأبناء زوجة ويعول متواضعا٬ً راتباً يتقاضى عائلة رّب

أي الشهر أيام ُجّل األقل على يومياً ونصف ى30دجاجة ل45ّإل يق ال ا بم دجاجة٬
وق?1200إلى900عن يف غالء ذا وه عار٬ األس ُرفَِعت ما إذا شهرية تكلفة لایر

الـ وحده500مبلغ الدجاج عن وليس البضائع لكّل غالء كبدل يُصرف الذي  !.لایر
 

ل فع ا كم يرة كب بة بنس ه أجندت ن م الدجاج ُيلغى أن العائلة برّب األمر يصل أّال وأرجو
نة الس في تأتي التي النادرة المناسبات في إّال والسمك٬ واإلبل والبقر الخروف لحوم مع
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 !.حسنة
 

أكلون ي وال ه٬ بيت ل وأه و ه ا٬ً نباتي يصير أن سوى تهلك للمس لّ ح فال ذلك حصل ولو
ا٬ للحومه وراً قب ونهم بط ذون يتّخ وال مكا٬ً س وال الً إبِ وال راً بق وال اً خروف وال اً دجاج
ي ف ا به ع التمّت م عليه استْعَصى أن د بع اآلخرة في األجر ينالوا كي هللا عند ويحتسبون
بالمنتجات ة قائم تُصدر بأن تساعدهم والدواء الغذاء وهيئة الصحة وزارة وليت الدنيا٬
للنقص تعويضاً اللحوم في لما المماثلة الغذائية الفوائد لهم تُوفّر التي الرخيصة الطبيعية
ات٬ الُمنتج م تلك الء الغ يب ُيص ال ي ك ّل وج عّز هللا دعوا ي أن رورة ض ع م ذائي٬ الغ
ان أم ا وي األخرى٬ دأ تب ى حتّ دةً واح ي تنته ال الء٬ الغ ن م لة متسلس حلقات في فيظلّوا

واْحَمّر منها اْبَيضَّ ما اللحوم٬  !.مُِحبِّي
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لتاريخ الصحفي 30/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األعالفعنوان ومصنعي المنتجين بين يضيع الدجاج أسعار رفع قرار

الخبر الخبرالسبت-25/01/2020-30/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2204العددالكاتب 1تكرار

األعالف ومصنعي المنتجين بين يضيع الدجاج أسعار رفع  قرار

 

شهاب  الدمام-علي

ه ل أشارت ما مفندين النيء٬ أو المبرد أو المجمد الدجاج أسعار رفع دواجن منتجو نفى
ى إل ل تص بة بنس عار األس ادة زي ن م الم إع ائل واء%13وس أج أن ى إل يرين مش ٬

ارب يق ما إن حيث االرتفاعات٬ هذه تتيح ال األجنبي المنتج مع الكبيرة %50التنافس
ع م ف تتكي ة المنتج الشركات أن إلى الفتين مستوردة٬ بالمملكة المستهلكة الدواجن من

أخرى إنتاج مدخالت تتغير لم ما اإلنتاج تكاليف بخفض األعالف  .ارتفاع
 

والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رار ق في جاء ما بمخالفة األعالف منتجي هؤالء واتهم
مضي م90بخصوص ت ذي وال األعالف٬ عن دعم ال ع برف وزارة ال رار ق ن م ا يوم

في حيث1تطبيقه دعم٬ ال ع رف د بع ا لم دة الجدي عار األس ق تطبي قبل الماضي ديسمبر
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ي ف رر المق الموعد األعالف منتجو دة1استبق الجدي األسعار وا وطبق ل٬ المقب ارس م
األعالف  .على

 
ات اإلعان مشروع الي٬ الح اير ين ع مطل ت طبق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ت وكان
المباشر المالي الدعم توجيه بإعادة المرخصة٬ الدواجن مشروعات ألصحاب الزراعية
تيفاء اس د بع م ت دعم ال تحقاق اس أن ى إل مشيرة ج٬ المنت وع ن حسب روعات المش ك لتل
ة٬ الزراعي ات اإلعان امج برن بر ع تثمرين للمس وزارة ال وضحتها التي للشروط المتقدم
اء أبن ن م تثمرين المس ن م اث واإلن ذكور لل ة والقائم دة الجدي اريع المش دعم ال وتضمن

 المملكة
 

هيالت والتس دمات والخ برامج ال ب جان ى إل الي الم دعم ال ديم تق م وت واء٬ س د ح ى عل
الدواجن قطاع في للمستثمرين دعما الوزارة تقدمها التي  .األخرى

 
المستورد  منافسة

 
اه والمي ة البيئ وزارة ب ار المستش ة٬ بالمملك ة التعاوني ات الجمعي س مجل س رئي ال وق
يتخذوا أن المنتجين وعلى سيادي الدعم رفع قرار إن كدمان عبدهللا الدكتور والزراعة٬
ع رف ني يع ال ذا وه ع٬ الرف د بع ا فيم اليفهم تك اب بحس اري تج اس أس ى عل راراتهم ق
ث حي الحالي٬ الوقت في رفع هناك يكون أن نافيا اإلنتاج٬ تكاليف خفض وإنما األسعار
ددت تع ذي ال تورد للمس ة الشرس ة والمنافس ب والطل رض الع ة آللي عار األس ع تخض
والفرنسي ي البرازيل ب جان إلى السوق في جديد منتج وهو األوكراني٬ لتشمل مصادره

سابقا  .المعروفين
 

دال ب ائي النه ج المنت أو زارع للم ا حولته ا وإنم ة اإلعان تلغ لم الدولة أن كدمان وأضاف
ذات لع الس ن م دواجن ال إن ث حي عار٬ األس ير تتغ أال ب يج ذلك ول انع٬ المص ن م
اع ارتف ى إل ير تش تي ال ار األخب واصفا بي٬ األجن ج المنت وجود نتيجة العالية الحساسية

دقيقة غير بأنها الدواجن  .أسعار
 

الوعد  نكث
 

األعالف منتجي نكث أن ى إل الحمودي فهد الدواجن صناعة في المختص أشار بدوره
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الـ ترة ف اء انته ل قب األعالف أسعار رفع بعدم أنفسهم على قطعوه الذي ا90للعهد يوم
وزارة ال ا نظمته ل عم ة ورش الل خ ك وذل ي٬ الحكوم دعم ال ول مفع اء النته ررة المق

ن المنتجي اك إرب ي ف تسبب بالرياض٬ واألدوية واألعالف الدواجن ه.لمنتجي أن ر وذك
ي ف ة المهل ي تنته أن روض المف ن م األعالف1كان منتجي أن ا مبين ل٬ المقب ارس م

وزارة ال ا مطالب وزارة٬ ال ع م بقا مس ه علي اق االتف تم ما خالفوا الجديدة األسعار بتطبيق
سماه ما لمواجهة الالزمة اإلجراءات الصريحة«باتخاذ  .»المخالفة

 
التكاليف  زيادة

 
إلى تصل بنسبة زادت اإلنتاج تكاليف أن الحمودي تم%30وأضاف ما أن إلى الفتا ٬

منتجات أسعار تقرار اس بهدف المزدوجة اإلعانة مبدأ تضمن الوزارة مع عليه االتفاق
دتها وم ة اإلعان ه توجي ادة إع امج برن ي ف االنتقالية المرحلة وهي ا90٬الدواجن٬ يوم
الـ ترة ف وفي مسبقا مدعومة المصانع لدى الموجودة األعالف أن ا90ومضمونها يوم

ة اإلعان دار مق ة مراجع م وتت ن للمنتجي ى األدن دها بح رى أخ ة إعان رف تص ها نفس
خالل  .يوما90ومالءمتها

 
التحكم  صعوبة

 
إن ث حي األسعار٬ ادة بزي م للتحك ة آلي وجود بعدم الحمودي دجاج%50وأفاد ال ن م

ة آلي ي وه ب٬ والطل العرض ة بمعادل ة مرهون األسعار أن ى إل منوها مستورد٬ الالحم
م٬ الموس إنتاج على تعتمد حساسة سلعة الدواجن إن حيث والمستهلك٬ المنتج بين عادلة

يتجاوز ض البي ائض ف إن ث حي اض٬ البي دجاج لل بة بالنس ر األم ذلك ا%30وك مم ٬
معدوم شبه باألسعار التحكم  .يجعل

 
لالستقرار  اتجاه

 
رارات ق أن ا مبين دة٬ الجدي ات التنظيم ب حس تقرار لالس ه متج وق الس أن ى إل ت ولف
يتعرض ال ث بحي القطاع تدامة واس ن للمنتجي والحماية التوازن تحقق الجديدة الزراعة
ى إل اللجوء وبالتالي اإلنتاج٬ قلة إلى يؤدي والذي المستثمرين٬ بعض وخروج للخسارة

المملكة في بها المعمول والصحية الغذائية الجودة معايير يحقق ال الذي  .المستورد
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األسعار لرفع  مضطرون
 

م الملح صالح دس المهن لألعالف المنتجة الشركات إلحدى التنفيذي الرئيس أفاد بدوره
بة نس ويض لتع عار األس ع لرف الشركات اضطر األعالف عن دعم ال ة الدول ع رف بأن
أخرى تكاليف وارتفاع الدعم رفع ظل في السابقة باألسعار البيع يمكنها ال حيث الدعم٬
ى عل ه أن ا مبين ه٬ علي ا متفق ان ك ذا وه بالعمالة٬ متعلقة وأخرى اإلنتاج عملية في تدخل
دل المع ضمن هي ة بالمملك األعالف ة تكلف إن ف األعالف عن دعم ال ع رف ن م الرغم

عالميا  .الطبيعي
 

الـ ترة ف ى عل الملحم ق يعل منتجي90ولم أن ى إل دواجن لل منتجون ار أش تي ال ا يوم
بها االلتزام على وافقوا  .األعالف
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لتاريخ الصحفي 30/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الدعمعنوان توجيه الشروط..بعد وتعديل االرتفاع لمنع ومقترح المواشي بأسعار استقرار

الخبر الخبرالسبت-25/01/2020-30/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3143العددالكاتب 1تكرار

الدعم توجيه االرتفاع..بعد لمنع ومقترح المواشي بأسعار استقرار
الشروط  وتعديل

من":الهفتاء" مقارنة"الزراعة"المقدم فيه النظر إعادة يجب الماشية  باآلخرينلمُربي

 

 

الخبراني  الرياض-قاسم

د بع ذكر ُي أثر ت أيُّ ا عليه يطرأ م ول تقرة مس األسعار أن ية٬ الماش ي مرب ن م دٌد ع أكّد
ر الشـعـيـ منتجات أسعار ديل تعـ الحالي٬ العام مطلع للـحبوب العـامة المؤسـسة إعالن
ية الماش أصحاب ن م تحقين المس ى إل األعالف٬ على يُصرف كان الذي الدعم وتوجيه

إلى ليصل الماضي العام عن زيادته  .مليونا80ًمع

لـ اء؛ الهفت سعود السعودية ي ف ية الماش ي مرب رابطة رئيس قال إن"سبق"تفصيال٬ً ٬
األعالف عن الحكومي الدعم برفع تتأثر ولم مستقرة الفترة هذه خالل المواشي أسعار
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الماشية لمربي توجيهها  .وإعادة
ادة إع يجب ية الماش ي لمرب ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ن م دم المق دعم ال أن وبيّن
أن ى إل اً الفت األقل٬ هو والدواجن واإلبل األبقار بدعم مقارنة أنه إلى مشيراً فيه٬ النظر

التكاليف على قدرتهم لعدم التصريف يحاولون الماشية مربي صغار سيجعل  .ذلك
 

"الهفتاء"وقال حالة": وإحداث مستقبالً السوق استقرار على ستحافظ التي الحلول من
أو األعالف سعر تخفيض أو ية الماش ي لمُرب ه الموج الي الم دعم ال زيادة التوازن من

ح القم ل مث عير الش بزراعة ماح ادة"الس إع يجب دعم ال شروط ض بع أن ى إل ًا الفت ٬
ون يك وأال ة الزراعي ن المه ة لممارس اً متفرغ دم المتق ون يك أن شرط ومنها فيها النظر

طالباً أو تاجراً أو الخاص أو العام القطاعين في  .موظفاً
 

نحو نوياً س غ يبل المواشي ن م ة المملك ه تنتج ا م الي إجم فان تقارير٬ 16.9وبحسب
ا منه رأس؛ ون و:ملي ونح ام٬ األغن ن م رأس ن ماليي عة ن5.5تس م رأس ون ملي

ونحو ي1.4الماعز٬ إجمال غ بل فيما األبقار٬ من رأس ومليون اإلبل٬ من رأس مليون
نحو المستوردة إل8.5المواشي اإلجمالي ليصل رأس؛ ون25.4نحو?مليون ملي

 .رأس
 

اء األربع وم يـ ن م اراً اعتب ه أن ت أعلن د ق حبوب للـ امة العـ سة المؤسـ ت وكان
بحدود????/?/?الموافق ة القيم غ لتبلـ الماشية مُربي صغار دعم زيادة ستتم م٬

من80 ثر ألك صرفها تمّ قد أنه إلى مشيرة ريـال٬ تفيد61مليون مس ف مواطن"أل
ة ة"ومواطن الزراعي انات اإلعـ ادات اعتم ه توجي ادة إلع مة المنظـ رارات للق فاذاً إنـ

عير الشـ ا فيه ا بم األعالف دخالت لم دعم ال وجيه تـ ادة إلعـ التنـفيذي البـرنامج ضـمن
للمستحقين مباشر بشكل  .وصرفها

 

ل بشكـ ة الماشيـ ي ُمربـ ار صغـ ابات حس ي ف ة اإلعان ة قيم داع بإي دء الب مّ ت ه إن ت وقال
ر صفـ ر شهـ ن مـ ارًا اعتبـ ري وبر????شهـ أكـتـ ق الموافـ ٬ غ????هــ بـمبلــ م٬

بحــدود شهرياً)??(إجـمالـي لایر  .مليون
 

ة زنـ ر الشـعـيـ س كيـ ع بـيـ ر سعـ ديل تعـ م ت ه أن ى إل ال)??(وأشارت ث حي م كـجــ
ة+ريـاالً??(يـتـجـاوز المـضـافـ القيـمة ل)ضـريبة بك يع الـبـ اط نـقـ ع جـميـ ي فـ

األحد يـوم مـن اعـتباراً وذلـك المملكة٬ وافق????/?/17منـاطـق الـمـ 12هــ
 .م????/?/
 

والز اه والمي ة البيئ وزارة أن ذكر نيُ م ات اإلعان ديم لتق داً؛ جدي اً برنامج ت أطلق ة راع
برنامج خالل"أنعام"خالل من ية الماش ي مُرب صغار ودعم ر تطوي إلى يهدف الذي ٬
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ة الزراعي ات اإلعان امج برن مظلة تحت المستدامة٬ الزراعية الريفية التنمية برامج أحد
المملكة رؤية تطلعات مع ليتوافق الجديدة نسخته  .2030في

 

ه توجي خالل من الغذاء دعم من االستفادة لتعظيم البرنامج يهدف للوزارة بيان وبحسب
الزراعي العمل احترافية وتشجيع لمستحقيه٬ المواشي(الدعم ز)تربية تحفي خالل من

الدعم ه وتوجي ة المكثف ة المهني ة التربي ى إل ة التقليدي ة التربي ن م للتحول الماشية مُربي
للمستحقين  .المباشر

 

17



 

لتاريخ الصحفي 30/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بـ100عنوان يتنافسون القصيم»الشياهين«و»األحرار«صقار في

الخبر الخبرالسبت-25/01/2020-30/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23021العددالكاتب 1تكرار

بـ100 يتنافسون القصيم»الشياهين«و»األحرار«صقار  في

 

 البالد–األسياح

داً غ ة٬ الرابع نسخته ي ف للصقور القصيم مهرجان د(ينطلق ر)األح أكث اركة بمش ٬
ن ن???م م دد ع اركة وبمش قور٬ للص ة النايف ة مجموع ن م م بتنظي قار٬ ص

بالمحافظة األسياح أبرق في وذلك بالصقور٬  .المهتمين
 

يحظى للصقور القصيم ان مهرج أن ي٬ العجم ناصر ان للمهرج ذي التنفي المدير وبين
ة أهمي ى عل حرص ذي ال مشعل ن ب فيصل دكتور ال المنطقة أمير من ومتابعة باهتمام
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رياضتنا ق توث ات المهرجان ذه ه ل مث ون ك ا؛ وجوده ى عل افظ لنح الرياضة ذه ه دعم
ة كاف مشاركة على العام هذا حرص سموه أن إلى مشيراً الصقور٬ في األصيلة العربية
اء أنح ة كاف ي ف الصقارين وح طم ق يحق ا ولم ه٬ ل راً تطوي ة المنطق ومراكز محافظات

الرياضة هذه ومحبى ا.المنطقة تنافس شهدت ة األولي التصفيات أن ى إل اه االنتب ت ولف
ل ك ن م ل يتأه ث حي ل٬ التأه ل لني يم القص ات محافظ ن م ة محافظ ل ك قاري ص ن بي

و?صقور؛?محافظة الحرار فئة الشياهين?من  .من
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لتاريخ الصحفي 30/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئيةعنوان المجاالت في التعاون تبحث فيصل الملك جامعة

الخبر الخبرالسبت-25/01/2020-30/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17025العددالكاتب 1تكرار

البيئية المجاالت في التعاون تبحث فيصل الملك  جامعة

 

البيئية االستدامة في الدولي المختص مؤخرا استقبلت  )واس(الجامعة
 األحساء-واس

د األحساء محافظة في فيصل الملـك جامعة مدير ي.ناقش ف لقائه خالل العوهلي محمد
د ة البيئي تدامة االس في الدولي المختص مؤخرا٬ ز.مكتبه تعزي يات آلـ د٬ أوزوالـ د ديفي

ة الجامع ات بتوجه ة العالق ذات االت المج ن م دد ع ي ف تركة المش تعاون الـ رص ف
دة الجدي ة الجامع وية هـ ى إلـ إضافة وإنجازاتها٬ الجامعة بمسيرة والتعريف المستقبلية٬

رؤية مع تتماهى طموحة متكاملة برؤية للمستقبل بحث.2030واستشرافها بدوره٬
د ة واألغذي زراعية الـ وم العل ة كلي د د.عمي ع م سقوفي الـ د الل.أحم خ د٬ أوزوالـ

ص والمخت ة الجامع ن بي تثماري واالس ي العلم اونين التع ه أوج تنفيذي٬ الـ اع االجتم
ك الملـ لجامعة المتوقع األمثل والـدور البيئية٬ واالستشارات البيئة مجاالت في الـدولـي
اريع المش ك لتل ل التموي ادر مص ز تعزي بل وس بيئية الـ ول الحلـ اد إيج ي ف ل فيص

20



 .والدراسات
 

وان بعن رة محاض ي الـدولـ ص المخت قى اذ«وألـ اتخ دعم لـ المتكامل بيئي الـ يل الـتحلـ
ة»الـقرار العالق ذات قرارات الـ اذ اتخ ي ف الـعلـمية المراكز دور خاللـها من مؤكدا ٬

تخصص بالـ تعمق والـ آتها٬ منش ي ف ة البيئي اهيم للمف وتشجيعها وتبنيها الـبيئية بالنواحي
ة وأهمي ب٬ الجان ذا هـ ي ف ية الـدولـ اريع المش عن ة تعريفي نبذة مقدما المجال٬ هـذا في
ار اآلث تقليل في األثر ذات الـقرارات اتخاذ في ودوره والمناخية٬ الـبيئية البيانات تحليل
اريع مش ض وبع ق٬ والحرائ انات٬ والفيض اف٬ كالجف ة المتوقع كوارث والـ ة المترتب
ن م ة مختلف اطق من ي ف ة والمناخي ة البيئي ات البيان ل تحلي ى عل دة المعتم بيئي الـ الـتقييم

 .العالم
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لتاريخ الصحفي 30/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وتعالج42تعقد"البيئة"عنوان رفحاء70اجتماعاً في للمزارعين األول الربع في هكتاراً

الخبر الخبرالسبت-25/01/2020-30/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

وتعالج42تعقد"البيئة" األول70اجتماعًا الربع في هكتارًا
رفحاء في  للمزارعين

 

 
 واس-رفحاء

الشمالية الحدود بمنطقة رفحاء بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب 42عقد
الجاري ام الع ن م األول ع الرب خالل رفحاء بمزارعي عمل وورشة 1441اجتماعاً

 .هـ
 

ة الزراعي ات والممارس ة الوقائي راءات واإلج ري والنظ ي العمل ب الجان ى عل ملت وش
م أه و ا وتوابعه ة بالمحافظ ة الزراع تقبل مس ول ح ات نقاش ى إل افة إض ليمة٬ الس

ومطالبهم وتطلعاتهم للمزارعين  .االحتياجات
حت ة"وأوض احة"البيئ مس ة معالج رى ج ه و70أن اراً رش200هكت ب جرة ش

22



خالل بة المناس ا100المبيدات كم ب٬ للمكت ة التابع زارع للم ا به ام القي جرى ارة زي
تسجيل حصاد60جرى نظام في  .مزرعة
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لتاريخ الصحفي 30/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بيشةعنوان بمحافظة البيئة بمكتب والمراعي الغابات مراقبي قبل من بالحطب محملة شاحنة ضبط

الخبر الخبرالسبت-25/01/2020-30/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2862العددالكاتب 1تكرار

بمكتب والمراعي الغابات مراقبي قبل من بالحطب محملة شاحنة ضبط
بيشة بمحافظة  البيئة

 

عسير ثعيل–صحيفة آل  :حنيف
بيشة محافظة بمكتب والزراعة والمياه البيئة لوحدة التابعة الغابات مراقبة فرق تمكنت
بمحافظة ات الغاب حراس ه مراقب خالل من ك وذل ٬ بالحطب محملة شاحنة ضبط من

٬ كلهبيشة المش ة اللجن ل قب ن م ة النظامي اإلجراءات ال واكم ة الحمول مصادرت وتم
المخالفة لهذه النظامية العقوبة إيقاع  .بخصوص

 

أن ي القرن محمد سالم المهندس ببيشة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب مدير وقال
ام٬ الع وال ط مستمرة واق واالس الطرق ى عل ة الميداني والجوالت ية التفتيش الحمالت
المحافظة هو والزراعة والمياه البيئة وزارة دور أن موضًحا ٬ المخالفات لهذه للتصدي
االحتطاب لعمليات التصدي خالل من والغابات والمراعي لألراضي المستدامة والتنمية
ة مزاول ى عل ة الرقاب ام إلحك ة المختلف ة الحكومي اإلدارات ع م اون بالتع ٬ ائر الج
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بذلك يقوم من ومخالفة ا.االحتطاب مالحظته م يت ة مخالف أية عن الفوري التبليغ عبر ٬
المجاني الرقم  ).8002472220(عبر
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لتاريخ الصحفي 30/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الموظفعنوان يكرم بأبها والزراعة والمياه البيئة وزارة األحمري/مكتب عائض يحيى محمد

الخبر الخبرالسبت-25/01/2020-30/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2862العددالكاتب 1تكرار

الموظف يكرم بأبها والزراعة والمياه البيئة وزارة يحيى/مكتب محمد
األحمري  عائض

 

 

عسير مشافي/صحيفة  يحيى

م ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دير م رم وبي/ك منس ة وكاف ني الويم دهللا عب
الموظف سابقاً بأبها الوزارة مكتب مدير مساعد اء/المكتب لق ري األحم يحيى د محم

بأبها الوزارة بمكتب الماضية الفترة عمله خالل خدمات من قدمه  .ما
 

ارب يق ما بأبها الوزارة مكتب خدم األحمري ان بالذكر ر35والجدير مدي دم وق ٬ نة س
ير عس ة بمنطق وزارة ال رع ف ديرعام م عادة س كر وش ديره وتق كره ش ني الويم ب المكت

ائالً/للموظف س ه عمل ترة ف خالل دمات خ ن م ه قدم ا م ى عل األحمري يى يح محمد
حسناته موازين في قدم ما كل يجعل ان وجل عز  .المولى
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لتاريخ الصحفي 30/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عسير"عنوان الفاكهة"بيئة أشجار وخدمة الزراعية المدرجات تأهيل حول عمل ورشة تقيم

الخبر الخبرالسبت-25/01/2020-30/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3143العددالكاتب 1تكرار

عسير" وخدمة"بيئة الزراعية المدرجات تأهيل حول عمل ورشة تقيم
الفاكهة  أشجار

إنتاجهم"الجذعان" على بالنفع يعود بما المزارعين دعم على الوزارة حرص  أكد

 

 

اإللكترونية سبق  عسير-صحيفة

ن الماوي وحدة ن م اون بالتع ير عس ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف نظم
وان بعن ل عم ة ورش ة الزراعي ويقية التس اوين الم ة درجات"وجمعي الم ل تأهي ة أهمي

األوراق المتساقطة الفاكهة أشجار وخدمة الماوين"الزراعية وحدة في  .وذلك
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ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع لمدير بكلمة الورشة بدأت وتفصيال٬ً
اً مبين ورش٬ ال ذه ه ل مث ة إقام ة أهمي ا فيه ح أوض ذعان الج انم غ دس المهن ير عس
البرنامج هذا سيحققه وما المستدامة الزراعية الريفية التنمية برنامج أهداف للمزارعين
أو ه تمويل م حج ي ف واًء س الم الع توى مس ى عل ة الريفي للتنمية برنامج أكبر يعتبر الذي

البرنامج فيها سينفّذ التي الزمنية الفترة أو الجغرافي النطاق أو فروعه  .تعدد
 

ار ذعان"وأش ة"الج رؤي ق لتحقي ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ادرات مب ى إل
اءة????المملكة كف ع رف ى إل دف ته تي وال ة الزراعي درجات الم تأهيل مبادرة ومنها

تحقيق في تسهم متجددة مصادر على واالعتماد الزراعية٬ األغراض في المياه استخدام
دخل ين وتحس تراتيجية اإلس المحاصيل ة إنتاجي ادة وزي ة الريفي والتنمية الغذائي األمن

 .المزارعين
 

ير عس ة منطق ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف أن ه كلمت ي ف ذعان الج د وأك
م وتثقيفه زارعين للم دعم ال ة كاف ديم لتق ك وذل ورش ال ذه ه ل مث ة إقام ى عل رص يح

ا وإنتاجه زارعهم م ى عل بالنفع يعود بما ة,وإرشادهم إقام ي ف اض م رع الف أن مضيفاً
القادمة الفترة في المختلفة الورش من  .العديد

 

ل تأهي ة أهمي ا فيه ح أوض ة كلم لطان س ي عل دس المهن ة الزراع إدارة دير م ى وألق
تحققت التي الرائعة والنتائج تمت التي المبادرات من العديد مستعرضاً  .المدرجات

 

ة كيفي عن تثقيفية محاضرة الرمحي منير الدكتور الدولي الزراعي الخبير ألقى ذلك بعد
والري والتقليم التسميد طرق شملت والتي األوراق متساقطة األشجار  .خدمة

 

ي ف وزارة ال رع ف ن م مشيخي حسين المهندس ألقاها بمحاضرة المحاضرات واختتمت
اقطة المتس األشجار تصيب تي ال راض واألم الحشرية ات اآلف م أه عن جازان منطقة

ومكافحتها الوقاية وطرق  .األوراق
 

اً عملي اً درس الرمحي دكتور ال دم ق ث حي ة القريب زارع الم إحدى إلى الحضور انتقل ثم
طرق ي ف األشجار ع م ل للتعام الصحيحة والطرق السليم التقليم كيفية عن للمزارعين

التربة وتصفيف والتسميد  .الري
 

للمحاضرين شكر هادة ش الجذعان دم ق ث حي اركين المش كرم العمل٬ ورشة ختام وفي
الورشة في تواجدوا الذين  .وللخبراء

 

حسين و أب راهيم إب د محم اوين الم ز مرك رئيس ل ارة بزي ذعان الج ام ق ة ثاني جهة ,من
ز المرك م ته تي ال ة والزراعي ة البيئي يع المواض ن م د العدي ه مع اقش ى.ون التق ا كم
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دة الوح وبي ومنس مري األس دالرحمن عب دس المهن اوين الم دة وح دير بم ذعان الج
دة الوح ات واحتياج ل العم ير س م معه تعرض زارع.واس م ن م دد لع ة بجول ام ق ا كم

ه أن داً مؤك اتهم٬ واحتياج البهم مط ى إل تمع واس منهم عدداً والتقى الماوين في المواطنين
تواجههم التي المشاكل وحل االحتياجات هذه لتلبية وسعه في ما كل  .سيبذل
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لتاريخ الصحفي 30/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحساء«عنوان ب:»زراعة تهدد قانونية بيئية»كارثة«مخالفة

الخبر الخبرالسبت-25/01/2020-30/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17025العددالكاتب 1تكرار

األحساء« ب:»زراعة تهدد قانونية  بيئية»كارثة«مخالفة

مجاني ورقم غابات بحراس الجائر االحتطاب ممارسي  مطاردة

 

الجائر االحتطاب من  )اليوم(تحذير

العويس  األحساء-محمد

ة البيئ إدارة ي ف الً ممث اء األحس بمحافظة زراعة والـ اه والمي بيئة الـ وزارة مكتب حذر
نباتي٬ الـ قطاع الـ دهور ت ى عل ويعمل ة البيئ دد يه ذي الـ ائر الج اب االحتط ة عملي من
وبالتنسيق ب المكت ه في يواصل ذي ال وقت الـ في المخالـفين تطال عقوبات وجود مؤكدا
ة مكثف جوالت عبر الموسم٬ بداية من والرقابية التفتيشية حمالتها الرسمية٬ الجهات مع
ة البيئ ى عل والمحافظة الـبيع٬ ونقاط الجائر٬ االحتطاب ظاهرة علـى الـقضاء إطار في

الطبيعي النباتي الغطاء على كبير بشكل أثر  .والذي
 

م ب المكت ام ع دير م د ة.وأك لمكافح ود الجه افر تض رورة ض ى علـ يل الخلـ راهيم إب
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ر الجائ رعي الـ ع ومن وتنميتها والغابات٬ المراعي أراضي علـى والمحافظة الـتصحر٬
ات والنبات جار األش ن م نباتي الـ غطاء الـ دهور ت ى إلـ ؤدي ي ذي الـ ا٬ فيه اب واالحتط
ي ف أثير والت ال٬ الرم وزحف وث التل زيادة منها كثيرة أضرار في تتسبب التي البرية٬
اط المن دور الـ ل تفعي ة أهمي ى إل اه االنتب اً الفت ة٬ البري اة الحي دان وفق ة٬ البيئي ياحة الس
ا٬ عليه اظ للحف ام ع بشكل ة والبيئ الشجرة ة أهميّ ار إظه ي ف فة المختلـ اإلعالم بوسائل
ن المواطني بعض ل قب ن م الخاطئة الـتصرفات عن الناتجة السلبية األضرار من والحد

 .والمقيمين
 

الممارسات هذه مثل عن باإلبالغ والمقيمين المواطنين تعاون أهمية علـى الخلـيل وشدد
ى عل خطراً تشكل التي الجائر٬ االحتطاب ظاهرة الستمرار ومنعاً الـبيئة٬ علـى حفاظاً

الطبيعية والموارد النباتي والغطاء  .البيئة
 

ب المكات ي ف ات غاب راس ح ير بتوف زراعة والـ اه والمي بيئة الـ وزارة ت قام را ومؤخ
ي المجان رقم الـ ت وخصص كة٬ المملـ اطق من ع بجمي وحدات والـ

8002472220( المخالفات) عن  .البيئيةلإلبالغ
 

من م تت شتاء الـ ترة ف ام أي اطا نش ثر أك ون تك الحطب ع جم ية عملـ أن ذكر بالـ دير الج
حنة ش ن بي ا م كميات٬ الـ ق وف ا ببيعه ام القي م ث ن وم صحراء٬ الـ ن م فة مختلـ ع مواق

ن بي ما تتراوح بأسعار بيعها ويتم الكبيرة٬ أو الصغيرة ى400الـسيارات 1000إلـ
تعمل تي ال المختصة رق الف ود بوج الزراعة وزارة من ة المبذول ود الجه وسط لایر٬
الحطب ع بي ع المتوق اكن واألم واألسواق شوارع الـ ي ف الميدانية الجوالت تكثيف على

 .فيها
 

33



 

لتاريخ الصحفي 30/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر قيمة1.8عنوان لایر خالل2200مليار المملكة في زراعي %80قفزت..2019قرض

الخبر الخبرالسبت-25/01/2020-30/05/1441تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد9602العددالكاتب 1تكرار

قيمة1.8 لایر خالل2200مليار المملكة في زراعي 2019قرض
 %80قفزت..

 

 

الرياض من الخميس  سلطان

ام ع ي ف ة٬ الزراعي ة التنمي صندوق ا عليه ق واف التي القروض عدد نحو2019بلغ
بإجمالي2200 بنحو1.88قرض قفزة مسجلة لایر٬ ة80مليار مقارن ة المائ ي ف

عام في عليه الموافقة تمت لایر1.047البالغ2018بما  .مليار
 

لـ والمتحدث"االقتصادية"وقال تراتيجي االس ط التخطي إدارة دير م القحطاني؛ موسى
الصندوق٬ باسم امي"الرسمي ع خالل سعى ة الزراعي التنمية صندوق و2018إن

البالغ2019 المتعثر الدين خفض ام3.068إلى ع ة نهاي ع م لایر 2017٬مليون
ق وف ا٬ هيكلته ادة وإع تحقات المس ذه ه داد س ة بآلي الخاصة التسهيالت ديم تق خالل من

للمتعثرين المقترضون يقدمها  ".ضمانات

 
ة٬ الالحق وام األع الل خ ة النقدي دفقات الت تمرارية اس من تض مانات الض ك تل أن د وأك
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ا مبين داد٬ الس ي ف ثرين المتع المقترضين ن م المقدمة الضمانات على التنفيذ إلى إضافة
ى إل ي الماض ام الع ة بنهاي ثر المتع دين ال ض تخفي ى إل أدت ة العملي ك تل 2.539أن

الي الم ام الع ن م ندوق الص الت متحص الي إجم غ بل ا فيم لایر٬ ون و2019ملي نح ٬
لایر693  .مليون

 
ه بمجاالت ي الزراع اع القط ة تنمي ى عل ل العم ل يواص ندوق الص أن ى إل ار وأش

اح إنج في يسهم حيث والريفية٬ ة"االستثمارية الريفي ة التنمي امج ل"برن قب ن م دم المق
ل كتموي لایر ارات ملي ة ثالث ندوق الص ص خص ا كم ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة

المستدامة الريفية التنمية لبرنامج  .مساند
 

ية الماش ي ومرب والصيادين والمربين المزارعين صغار دعم يتضمن التمويل أن وذكر
أعوام سبعة مدى على سيكون الدعم أن مبينا واعدة٬ قطاعات ثمانية  .في

 
الجاري ام الع ي ف للصندوق ة المقبل ة الخط أن تخصيص2020وأوضح٬ تتضمن ٬

السمكي٬ تزراع واالس دواجن٬ لل متخصصة مشاريع تمويل تشمل لایر٬ مليارات ثالثة
اريع ومش ة الزراعي اريع بالمش الخاصة داد اإلم سالسل ى إل إضافة المحمية٬ والبيوت
روض والق ة٬ الريفي ة التنمي امج برن ي ف اهمة والمس ل التموي وأيضا الزراعي٬ التسويق

ارج الخ ي ف ي الزراع تثمار واالس ة٬ الق.الزراعي انط ذ من ندوق الص أن ى إل ار يش
الي الم ام الع ي ف ي التمويل اطه الي1384/1385نش الم ام الع تى /1440ح

اإلجمالية1441 قيمتها تجاوزت تمويلية قروضا قدم مجاالت٬51 شملت لایر مليار
األمن تحقيق في يسهم الذي الحيوي القطاع لذلك الحكومي الدعم ليؤكد مختلفة٬ زراعية

 .الغذائي
 

ة المملك ارج خ الزراعي تثمار لالس رض ق ل تموي الماضي الشهر أقر الصندوق وكان
وب والحب راء الخض الف واألع ح القم يل محاص اج إلنت ة الوطني ركات الش دى إلح

درها ق تثمارية اس اليف بتك ة الزيتي ذور من158والب ض رض ق اني كث لایر٬ ون ملي
الغذائي األمن استراتيجية حسب الخارجي الزراعي االستثمار تمويل  .برنامج
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لتاريخ الصحفي 30/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منذ»المياه«و»األمانة«عنوان التسرب مسؤولية سنوات4تتقاذفان

الخبر الخبرالسبت-25/01/2020-30/05/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19509العددالكاتب 1تكرار

منذ»المياه«و»األمانة« التسرب مسؤولية  سنوات4تتقاذفان

مضجع تقض ملوثة  »السامر«مستنقعات

 

غرمان  @al3mri90)جدة(عبدهللا

اب الحب ن ب ير عم لشارع يا رئيس عنوانا الراكدة المستنقعات وانتشار المياه تسرب بات
السامر حي جدة(3في تتحرك)شرق أن دون سنوات٬ أربع على يزيد ما ركةمنذ ش
الوطنية للمشكلةالمياه جذرية حلول التخاذ األمانة  .أو

 
من يئسوا م أنه ى إل يرين مش المزمنة٬ األزمة من تخليصهم موعد عن السكان وتساءل

الحل على تستعصي وأصبحت تفاقمت أن بعد  .معالجتها
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دة٬ ع نوات س ذ من اب الحب بن عمير شارع في المياه تسرب العمري عبدالمحسن وانتقد
ان٬ المك ي ف المستنقعات انتشرت أن بعد الوضع٬ لمعالجة كافية الفترة تلك أن إلى الفتا
ة األمان وا أبلغ ن حي أنهم مبينا الضنك٬ وحمى والحشرات األوبئة لهم تصدر انفكت وما

مهمات من بل مهماتها٬ من ليس بأنها أفادتهم الوطنيةبمشكلتهم المياه  .شركة
 

ونشر فلتية األس ة الطبق دمير ت ي ف تسبب ارع الش ى عل زمن الم اه المي تسرب أن وبين
دون ق الطري ل تأهي ادة إع أن ى إل ا ملمح ات٬ المركب ف تتل تي ال وارع الش ي ف ر الحف

العام للمال هدر فيها مجدية٬ غير عملية جذريا٬ التسرب مشكلة  .معالجة
 

ة األمان ن بي حائرين أصبحوا السكان أن الشمراني سعيد ة٬وذكر الوطني اه المي وشركة
ادت أع ة األمان أن ا مبين األخرى٬ ى عل بالمسؤولية ي تلق ا منهم ة جه ل ك أن ى إل الفتا

المياه تسرب بسبب جديد من للتآكل عاد أنه إال الشارع٬  .سفلتة
 

عالج وجود دون ة٬ وتخديري ة مؤقت وال حل تتخذ لألسف المختصة ات الجه أن ورأى
أو ة األمان واء س ة المختص ات الجه رك تتح أن رورة ض ى عل ددا مش ذري٬ ركةج ش

الوطنية٬ سنواتالمياه أربع منذ تتفاقم التي المشكلة  .وتعالج
 

األمانة بين المسؤولية تبادل المطيري محمد الوطنيةواعتبر المياه يرا٬وشركة كب أ خط
ى إل ا الفت ام٬ الع ال للم درا وه ا٬ منهم وب مطل هو ما أداء في الجهتين٬ تقصير ويعكس
در ته ا أنه إال ة التحتي ة والبني ة البلدي اريع للمش ضخمة ات ميزاني تخصص ة الدول أن

المسؤولين تقصير  .بسبب
 

المواقع وجميع السامر٬ حي في الحباب بن عمير شارع مشكلة بإنهاء المطيري وطالب
السامر حي في خصوصا المياه٬ تسرب من تعاني  .التي

 
ك من ر ننتظ ك٬ أذن ط وس اآلن واطنين الم وت ص ؤول٬ المس عادة س ا ي ير٬ األخ ي وف

ضميرك..اإلجابة  .وحكّم
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الخبر تفاصيل

الخبر وعنوان عربيًا مها اصطاد مخالف معارض2ضبط بني عروق في الريم ظباء من

الخبر الخبرالسبت-25/01/2020-30/05/1441تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

و عربيًا مها اصطاد مخالف بني2ضبط عروق في الريم ظباء من
 معارض

 
 

القحطاني  ):صدى(علي

ت ةتمكن للهيئ ة التابع ارض٬ مع ني ب روق ع ة بمحمي ة المحمي اطق المن ة حماي وة ق
ة المنطق ى إل دخل الفين المخ د أح ضبط من ة٬ الجمع وم الي ة٬ الفطري اة للحي السعودية

مخالف بشكل  .المحمية
 

وعدد عربي مها بصيد قام المخالف أن الهيئة٬ م2وأوضحت ت ث حي ريم؛ ال اء ظب من
النظامية اإلجراءات إلكمال األمنية للجهات وتسليمه بالمخالفة محضر  .إعداد
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الخبر تفاصيل

الخبر كاريكاتيرعنوان

الخبر الخبرالسبت-25/01/2020-30/05/1441تاريخ كاريكاتيرتصنيف

الرصد17285العددالكاتب 1تكرار
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