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بالتراث تهتم الحكيمة النجاح..القيادة حقق العهد ولي  وإشراف

لإلبل عبدالعزيز الملك مهرجان ختام يرعى الحرمين  اليوم..خادم

 

الجمهور-الصياهد   حمد

عود س آل دالعزيز عب ن ب سلمان ك المل الشريفين رمين الح ادم خ ى هللا-يرع ٬-حفظه
ك وذل ة٬ الرابع خته نس ي ف ل لإلب دالعزيز عب ك المل ان مهرج ام خت ل حف د٬ األح وم الي
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

اإلبل«حزم اإلبل»نادي سوق انتعاش في ساهم العبث حاالت  بمنع

ن ب الح ف ن ب د فه ان المهرج ى عل ام الع المشرف اإلبل نادي إدارة مجلس رئيس ورفع
1



ريفين الش رمين الح ادم لخ دير والتق كر الش ن٬ هللا-حثلي ده ل-أي لحف ة الكريم ه لرعايت
ار إط في تأتي الكريمة الملكية الرعاية هذه أن موضًحا الفائزين٬ وتكريم الجوائز تسليم
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
 

حثلين ابن ي:وقال ف خاصة ة مكان ه ول المملكة تاريخ في كبيراً اسماً يحمل المهرجان
مضيفاً مهما٬ً اقتصادياً مورداً يشكل بات المهرجان أن كما المملكة٬ أبناء جميع :نفوس
اقتصادي أثير ت ذا تثنائياً اس دثاً ح ان المهرج ذا ه ن م ل نجع أن وطموحنا البدايات٬ هذه

ة المملك ة رؤي تحقيق مع اإليجابي أثره ليتوافق أكبر٬ أن»2030واجتماعي داً مؤك ٬
دث الح ذا به ي والرق العمل ن م د مزي أجل ن م خمًا ض حافزًا كل تش ة الملكي ة الرعاي

 .الضخم
 

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 المتم النجاحات ي ف رز األب دور ال له 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
 

التميز42 من  يوماً

ي ف ق انطل ل لإلب دالعزيز عب ك المل ان مهرج أن ذكر ط15ي وس ي الماض مبر ديس
ن م ل اإلب ألوان جميع شملت متعددة ومنافسات واسعة ر(مشاركة شعل-شقح-حم

مسابقات)دق-جل(بفئتيه)مجاهيم-وضح-صفر- على المهرجان احتوى كما ٬
الـ بأشواطها ن الهج باقات س ب جان ى إل ج والهجي ة النخب ة ونخب ع والطب ل جم أصايل

ا252 جوائزه وع مجم تجاوز المهرجان88والتي ة انطالق بق س ا كم لایر٬ ون ملي
اإلبل سوق في مهماً وحدثاً اقتصادياً حراكاً يمثل الذي النخبة مزاد  .تنظيم

 

دة جدي ميات مس تحداث اس ل لإلب عبدالعزيز الملك مهرجان من الرابعة النسخة وشهدت
ابقات مس ي س100٬(وه المؤس يرق ك50٬ب المل يف د30س العه ي ول لفا )ش

اع ارتف ي ف ل٬ اإلب مالك وس نف ي ف خاصة ة مكان من تحمله بما األسماء هذه وساهمت
فارتفعت اإلبل أنواع بأجود منقياتهم تعزيز إلى تسابقوا الذين المالك بين التنافس وتيرة
المهرجان لعبه الذي االقتصادي الدور على إيجابي بشكل انعكس مما كثيرا٬ً  .األسعار
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ترة الف خالل م له فخصص اهير الجم من للحضور خاصاً اهتماماً اإلبل نادي أولى كما
عن ارة عب يومية هدايا المهرجان من جواالت(األولى ة ر)أربع الجماهي ى عل وزع ت

ة بآلي ار االختي م اميرا(ويت الك يد ق)ص أطل دها بع ور٬ الحض ن بي ن م اعًال تف ثر لألك
ه(النادي طرحت ال ودك قع ود القع ابقة ذه)مس ه تمرت واس ا٬ً الفت اً رواج وجدت تي ال

تى ح ابقة ى14المس عل ة والمنافس ة النهائي ة المرحل ى إل ل تأه ث حي الي٬ الح اير ين
ي ف ود القع طرح د بع الدوسري المصارير مناحي عماش الثالثي الكبرى 11الجائزة

في القعود وطرح النفيعي محمد وسليمان ذي13ثانية٬ ال ابر ج آل صالح وسالم ثانية٬
في المهمة  .ثانية15أدى

 

لـ يتحدثون اإلبل  »الرياض«مالك
الحرمين ادم خ ة ورعاي دعم ب المملكة في اإلبل مالك من عدد نوه ذلك٬ هللا-إلى ده -أي

ن األمي ده عه ي ول هللا-وسمو ز-حفظه عبدالعزي ك المل ان مهرج األصيل وروث للم ٬
اٍل ع بطراز درجاتها بم ل اإلب لعروض ميادين ببناء الرشيدة القيادة به قامت وبما لإلبل
هيرة الش ات والملبوس ة الغذائي ات المنتج ن م عبية الش ون الفن ومختلف الموروث تحوي

الصحراء قلب  .في
 

ا وجماهيره ل اإلب الك م دها يج تي ال ة الملكي ة والرعاي دعم لل ديرهم تق ن ع بروا وع
دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل ريفين الش الحرمين ادم خ حكومة قبل من ده-العريضة أي

دالعزيز-هللا عب ك المل ائزة ج ى عل ل لإلب نوي الس ان المهرج م بتنظي ه-والمتمثل رحم
 .-هللا

 

ن الحرمي ادم خ اه يرع ذي ال زاين الم ابقة مس ام اختت بة بمناس ريحات تص ي ف الوا وق
ة الرابع خته نس ي ف ريفين الك:الش الم دور ص ى عل ام وس ير خ ة الملكي ة الرعاي إن

ل اإلب أهل أولت التي الرشيدة القيادة من اإلبل ألهل وتكريماً تشريفاً وتعد اإلبل ومحبي
العالمي المهرجان هذا بتنظيم والرعاية  .العناية

 

ي ف ك المل سيف ب لق ه منقيت ق بتحقي وسروره فخره عن الحقباني سعد بن تركي وعبر
في50الوضح قوية منافسة وسط الرابعة نسخته في لإلبل عبدالعزيز الملك بمهرجان

فيه المنافسة بقوة المميز الشوط  .هذا
 

الملك سيف على الحاصلة متعبات مالك ل:وأضاف لإلب دالعزيز عب الملك مهرجان أن
ادم خ ادة بقي يدة الرش ا حكومتن دعم ب ة٬ للعالمي ل وص تى ح داً ج اٍل ع توى لمس ل وص

ن األمي ده عه ي ول مو وس ريفين الش هللا-الحرمين ا ادي-يحفظهم ن راف وإش دعم وب ٬
ن٬ حثلي ن ب د فه ل اإلب ادي ن س رئي ادة بقي ان المهرج اح لنج شيء كل دم ق الذي اإلبل٬
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لمان٬ س ن ب د خال األمير بقيادة التحكيم لجنة ومنها المهرجان٬ لجان في العاملين وجميع
فعالياته إنجاح في الفاعلة بمساهمتها وفقت  .التي

 

الحقباني وسمو:وقال دالعزيز عب بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم تشريف إن
اإلبل نادي على العام المشرف سلمان بن محمد األمير الملكي السمو صاحب عهده ولي

هللا- ى-حفظهما عل للسالم وينتظرونه عام كل اإلبل مالك به يتشرف أبوي تكريم هو ٬
سلمان الملك موالي المسيرة هللا-قائد السمو-حفظه صاحب األمين عهده ولي وسمو ٬

ة٬ الرفيع ة المكان ذه له وأوصله ل اإلب ادي ن م دع ذي ال سلمان٬ بن محمد األمير الملكي
ي ف ا وجماهيره ل اإلب ل أه يقصدها ة عالمي ة وجه أصبح ذي ال م المحك م التنظي ذا وه

 .العالم
 

ي ول لفا ش على الحائز العتيبي٬ بعيجان بن عبدالمحسن اإلبل ومالك األعمال رجل وقال
مهرجان الكبير المحفل هذا في فائزون الجميع إن النخبة٬ ونخبة الوضح لون في العهد
خاصة ة٬ المنطق ي ف ات المهرجان أفضل ن م يعد الذي اإلبل٬ لمزاين عبدالعزيز الملك
ادم خ ل قب ن م ودعم رعاية من به حظي وما للمهرجان٬ الدولة أولتها التي الرعاية بعد

ن األمي عهده ولي وسمو الشريفين هللا-الحرمين ة-يحفظهما المكان ذه به أصبح تى ح ٬
ادم خ ريف بتش رتبط ي ان المهرج اح ونج راف٬ واإلش م التنظي ن م ة والرفيع ة العالي

الشريفين هللا-الحرمين للفائزين-يرعاه الجوائز وتقديم  .للحفل
 

ن األمي ده عه ي ول وسمو الشريفين الحرمين خادم لمقام والتقدير الشكر العتيبي -ورفع
هللا ى-حفظهما عل زاين للم مسابقة أكبر بتنظيم اإلبل ألهل والرعاية الكبير الدعم على ٬

دالعزيز عب ك المل ائزة راه-ج ث هللا ب ة-طي أهمي تناسب تي ال ة القيم ز الجوائ ديم وتق ٬
ل اإلب ون يقتن ن م ودعمت اإلبل أسعار إنعاش في ساهمت اإلبل٬ لمالك بالنسبة الجائزة
والة دعم ب م ث وجل عز هللا من بفضل تم وهذا فيها واالستثمار عليها الحرص زيادة في

ر هللا-األم م عبي-وفقه الش وروث للم ة والعناي ة الرعاي ى أعط ان المهرج أن اً مبين ٬
اإلبل أسعار ودعم عليه  .والحفاظ

 

فخره عن عبدالعزيز بن فهد بن محمد بن تركي األمير هجن وكيل المري جابر وعبر
ن هج أن يفًا مض ان٬ المهرج ام خت ل لحف ريفين الش رمين الح ادم خ ة برعاي تزازه واع
مرضية ا وحققن الرموز٬ ى عل نافسنا ث حي مستمر دم تق ي ف د محم ن ب ي ترك ير األم
ابع وت ة٬ المقبل ات للمهرجان التحضير ى عل ل ونعم د٬ العه ولي كأسي على :بالحصول
والة دعم بفضل م ث وجل عز هللا بفضل النجاح الرابعة٬ نسخته في حقق المهرجان أن

هللا-األمر الرائعة-وفقهم الصورة بهذه إظهاره في نجح الذي اإلبل نادي  .وبإشراف
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الملك من الجوائز استالم  شرف

ي الت ة النخب ة ونخب صفر ة المي ي ف س المؤس يرق ب ى عل الحاصلة ل اإلب ك مال بر وع
ت الكوي ة دول من الدبوس مبارك بن دبوس األعمال رجل العام هذا قوية منافسة شهدت
الشكر ًا رافع ل٬ اإلب أهل ريم وتك امي الخت ل للحف رمين الح ادم خ ة برعاي عادته س عن
للمهرجان الرعاية على األمين عهده ولي وسمو الشريفين الحرمين خادم لمقام والتقدير
واإلشراف التنظيم ب ائمين الق ى عل أثنى كما اإلبل٬ مالك وجده الذي الكبير الدعم وعلى
ير٬ كب بشكل زاين الم بنجاح الواضح األثر له كان الذي بالمهرجان العاملة اللجان على
ائزة الج تالم واس الشريفين الحرمين خادم الحفل راعي على بالسالم سعادته عن معبراً

األمين العهد ولي سمو على والسالم الكريمتين يديه  .من
 

شوط ي ف الثاني المركز على الحاصل العامري٬ عبدهللا بن محمد اإلبل مالك نوه بدوره
ادم خ ة برعاي ة الملكي ة بالرعاي الد٬ الت ي ف ع والراب ة المي فر الص ي ف س المؤس يرق ب
خته نس ي ف ان للمهرج امي الخت ل للحف ن األمي ده عه ي ول مو وس ريفين الش رمين الح
اخرون ويتف رون يفتخ ل اإلب الك م إن ال وق ياهد٬ بالص األحد وم الي ام يق ذي ال ة الرابع
ه يدي ن م زهم جوائ لم وتس الختامي للحفل عبدالعزيز بن سلمان الملك األمة قائد برعاية
سمو بحضور ريم٬ التك ذا به تشرف ن م ه ب يفتخر وز وف ريم تك خير فهذا الكريمتين٬

اإلبل نادي على العام المشرف العهد هللا-ولي ى-رعاه حت ل اإلب ل أله ير الكب داعم ال ٬
والعربية والخليجية المحلية والمتابعة التنظيم من الرفيع المستوى لهذا المهرجان وصل

وتابع الكريم٬ سموه بدعم بكل:والدولية و ه المؤسس ك المل ان بمهرج يشارك من كل
العاشر أو األول المركز في سواء المشاركة بشرف فائز  .تأكيد

 

بالصفر الخامس على الحاصل المطيري٬ الضباطي منور بن صاطي اإلبل مالك وعبر
الل الح مالك ع لجمي تشريف و وه ة الملكي ة بالرعاي واعتزازه ره فخ ن ع الخمسين٬

مضيفاً الرشيدة٬ القيادة من كبير ودعم لهم ادة:وتشجيع القي ن م للمهرجان الكبير الدعم
اركة بمش ة العربي ة وبالمنطق ة بالمملك عبية والش الوطنية المهرجانات أهم أحد منه جعل
افة إض ي العرب ج الخلي ي ف يرة الكب ه وأهميت عة الواس هرته لش ة الخليجي دول ال ض بع
ا قيادتن هللا ق وف ى األول المراكز ب ائزين والف اركين للمش رصدت تي ال يرة الكب ز للجوائ

وأعزها  .الرشيدة
 

المركز ى عل الحاصل بي٬ العتي ذيب بن طاحوس اإلبل مالك المؤسس8وبين يرق بب
ن الحرمي ادم خ حضور إلى وسعادة فخر بكل يتشوقون ومحبيها اإلبل مالك أن الشعل٬

عبدالعزيز بن سلمان الملك هللا-الشريفين عن-أيده ير والتعب ه علي بالسالم والتشرف
ي الملك السمو صاحب ن األمي ده عه ي ول ولسمو الكريم لمقامه والطاعة والوالء الحب

ال وق سلمان٬ بن محمد ادة:األمير إع بر ع ل اإلب مالك دعم ب قامت يدة الرش ا حكومتن
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ز الجوائ دمت وق ديع ب كل بش ه ونظمت ل اإلب زاين لم دالعزيز عب ك المل مهرجان م تنظي
ًا مهرجان بح فأص ة المتنوع ه فعاليات اح إلنج ة والعامل زة المنج ان اللج ف وتكلي ة الثمين

مبهر بشكل تطويره تم وإنما فقط اإلبل عروض على يقتصر ال  .متنوعاً
 

م رغ ر الحم ل اإلب ون ل ي ف ى أول ز مراك ق بتحقي عادته س ن ع واط الس د محم بر وع
ه منقيت فوز بمناسبة مبيناً اللون٬ هذا في العام هذا المهرجان شهدها التي القوية المنافسة
اركة المش أن الرابعة٬ بنسختها اإلبل لمزاين عبدالعزيز الملك بمهرجان متقدمة بمراكز
م اس ل تحم ائزة ج ى أغل ل لني ة المنافس ي ف دخل ي ن م ل لك يراً كب رفاً ش تعد بالمهرجان

دالعزيز عب الملك وموحدها المملكة راه-مؤسس ث هللا ب ذي-طي ال دعم ال أن شك وال ٬
ن الحرمي ادم خ والي م رأسهم ى وعل يدة الرش ا قيادتن ن م ير كب دعم ل اإلب مالك اه يلق

دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل ريفين هللا-الش ده احب-أي ص األمين ده عه ي ول وسمو ٬
سلمان بن محمد األمير الملكي هللا-السمو  .-وفقه
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الخبر تفاصيل

الخبر بتحملعنوان النخيل»الزراعة«قرار سوسة مكافحة تكاليف

الخبر الخبراألحد-26/01/2020-01/06/1441تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 19تكرار

بتحمل سوسة»الزراعة«قرار مكافحة تكاليف
 النخيل

 
 
 

العنزي  :التحرير-حمود
الفضلي٬ دالرحمن عب دس المهن والزراعة٬ والمياه البيئة وزير قرر

الوزارة تحمل السبت٬ لالتكاليفاليوم النخي ة سوس لمكافحة الالزمة
ع م اركة بالمش راء حابالحم بأص نس ددًا مح ل؛ النخي زارع م

كل في النخيل عدد أساس على  .مزرعةالمشاركة
 

من ل أق أن ى عل رار٬ الق أصحابها)500(واشتمل يتحمل ة٬ نخل
ب تكري اليف لتك االنخي فيم ائي٬ الكيمي الج للع يزه وتجه اب المص

ل وزارةتتحم المكافحةال ق وتطبي الشامل٬ دوري ال الكشف اليف تك
المقيدةالكيميائية الكيميائية والمبيدات والحقن٬  .بالرش

 

ن بي ا م ى عل وي تحت تي ال زارع الم حاب أص ل ى501(ويتحم إل
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ب)1000 تكري اليف تك ة٬ لنخل الجالنخي للع يزه وتجه اب المص
دوري ال ف والكش ائي املالكيمي لالش ل)45(ك وتتحم ا٬ يوم

تطبيق تكاليف والمبيداتالمكافحةالوزارة والحقن٬ بالرش الكيميائية
المقيدة  .الكيميائية

 

بينأما ما فيها النخيل أشجار عدد التي النخيل إلى1001(مزارع
ب)2000 تكري اليف تك حابها أص يتحمل ة٬ لنخل ابالنخي المص

ف والكش ائي٬ الكيمي الج للع يزه دوريوتجه لال ك امل )45(الش
الكيميائية المكافحة وتطبيق الرشيوما٬ وزارةب ال ل وتتحم ن٬ والحق

المبيدات  .المقيدةالكيميائيةتكاليف
 

عدد يتجاوز تي ال النخيل مزارع أصحاب يتحمل نفسه٬ السياق وفي
اليف)2000(أشجارها التك ل كام ةنخلة٬ ةالالزم سوس لمكافحة

وزارة ال ى وتتول راء٬ الحم ل رافالنخي ةاإلش المكافح ال أعم ى عل
وتدريب المقيدة ةالمزارعينالكيميائية التوعي وتقديم عليها٬ وعمالهم

هذا في  الشأنواإلرشاد
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لتاريخ الصحفي 01/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تدويرعنوان إلعادة بالشرقية%81اتفاقية النفايات من

الخبر الخبراألحد-26/01/2020-01/06/1441تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد7058العددالكاتب 1تكرار

تدوير إلعادة بالشرقية%81اتفاقية النفايات  من

 

عودية الس ركة والش رقية الش ة المنطق ة وأمان ات النفاي إلدارة ني الوط ز المرك ع وقَّ
ة العام تثمارات االس لصندوق ة المملوك الشركات دى إح دوير٬ الت ادة إلع تثمارية االس
ة المنطق في النفايات تدوير وإعادة للنفايات المتكاملة األنشطة إلدارة ثالثية تفاهم مذكرة

 .الشرقية
 

عبدالرحمن دس المهن ات النفاي إلدارة الوطني المركز إدارة مجلس رئيس المذكرة وقع
ير٬ الجب د محم بن فهد المهندس الشرقية المنطقة أمين ومعالي الفضلي٬ عبدالمحسن بن
س الرئي نت فنس يرون ج دس المهن دوير الت ادة إلع تثمارية االس عودية الس ب جان ن وم

ذي ترك.التنفي المش يق التنس ة عملي ي ف ة الثالث راف األط رع ستش ة االتفاقي ب وبموج
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داف األه ق وتحقي رقية٬ الش ي ف ات النفاي إدارة اع لقط املة الش تراتيجية االس ذ لتنفي
عام بحلول التدوير إلعادة تدوير2035اإلستراتيجية إعادة في أبرزها وتتمثل 81م٬

للنفا% السنوي اإلنتاج حجم يبلغ?من والذي الصلبة٬ البلدية سنويا2٬ًات طن مليون
دوير ت نحو%60وإعادة غ تبل تي ال دم واله اء البن ات لنفاي نوي الس اج اإلنت م حج من

سنويا1.5ً طن  .مليون
 

اء ببن التدوير إلعادة االستثمارية والسعودية الوطني المركز سيقوم التفاهم لمذكرة ووفقاً
النفايات أنواع جميع تدوير إلعادة الشرقية في حديثة  .منشآت
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لتاريخ الصحفي 01/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وفوائدها"عنوان العضوية ..الزراعة غد" بعد األحساء بغرفة ورشة

الخبر الخبراألحد-26/01/2020-01/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

وفوائدها" العضوية ..الزراعة غد" بعد األحساء بغرفة  ورشة

 

 
 واس-األحساء

وزارة ب مكت ع م اون والتع بالتنسيق الزراعية التنمية بلجنة ممثلة األحساء غرفة تُنّظم
وان بعن ة مفتوح ل عم ورشة د٬ غ بعد األحساء٬ في والزراعة والمياه ة"البيئة الزراع

دها وفوائ م"العضوية إبراهي دس المهن اء باألحس وزارة ال ب مكت عام دير م بحضور ٬
الرئيسي الغرفة بمقر الحماد سليمان الشيخ قاعة في وذلك  .الخليل٬

 
إدارة دير م ا فيه دث ويتح الق٬ العف د ولي ة اللجن و عض ديرها ي تي ال ة الورش اول وتتن
ة الزراع د وفوائ ة أهمي الوصيبعي٬ ل نبي دس المهن وزارة ال ب بمكت ة الزراعي الشؤون
التحول وإجراءات العضوية ة للزراع اح المت الحكومي والدعم للمستثمرين٬ العضوية

العضوية األحساء,للزراعة في العضوية الزراعة وتوسع نمو فرص إلى  .باإلضافة
 

الر صادق دس المهن ة الزراعي ة التنمي لجنة رئيس براءودعا والخ زارعين الم مضان٬
العضوية ة الزراع ة أهمي ًدا مؤك ة٬ الورش لحضور اء باألحس والمهتمين والمستثمرين
ى عل ة المحافظ عن فضًال ن٬ وآم ة عالي جودة ذي غذاء اج إنت ي ف ا ودوره دها وفوائ
اطات النش لة سلس ضمن أتي ت ة الورش أن ا مبيًن ري٬ ال اه مي وترشيد الطبيعية٬ الموارد
ل العم مجاالت ودعم ر وتطوي ة ترقي دف به ة اللجن ا تنظمه تي ال تمرة المس ات والفعالي

باألحساء الزراعي  .واالستثمار
 

العالمية والزراعة األغذية منظمة عن"الفاو"وبحسب ارة عب العضوية الزراعة فإن ٬
11



ذلك في بما الزراعي االيكولوجي النظام سالمة ويعزز يروج اإلنتاج إلدارة شامل نظام
ز بالتركي ك وذل التربة٬ في البيولوجي والنشاط البيولوجية والدورات البيولوجي٬ التنوع

الزراعية غير المدخالت استخدام من بدًال اإلدارة أساليب استخدام  .على
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لتاريخ الصحفي 01/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النِّعمعنوان حفظ في الخدمة مستوى ويرفع العمل يُنظّم البلدية قرار

الخبر الخبراألحد-26/01/2020-01/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18843العددالكاتب 1تكرار

النِّعم حفظ في الخدمة مستوى ويرفع العمل يُنّظم البلدية  قرار

والفنادق»إطعام« المطاعم مع الشراكات  تعقد

 

إطعام حمالت إحدى في  السويد

البراهيم-الخبر   عبير

ة جمعي ت ام«ثمّن إلزام»إطع ب ة والبلدي ة القروي ؤون الش وزارة ن م ادر الص رار الق
ذي ال القرار وهو النعمة٬ حفظ جمعيات مع بالتعاقد األفراح وقاعات والقصور المطاعم
ام الطع ظ حف ي ف ومقدرتها كفاءتها أثبتت أن بعد السيما الجمعية٬ أجله من سعت لطالما
ل لعم انتصار ا إنم رار الق ذا ه ل مث أن ى عل دين مؤك ة٬ المحتاج األسر ى إل وإيصاله

اء»إطعام« ج ذي ال دف اله ى إل الوصول أجل ن م والتفاني بالجهد إالّ يتحقق لم الذي
ي الت دة الجدي ة الرؤي ذاكرين الجمعية٬ مع والتعاون النعمة لحفظ المعنية للجهات ملزماً
ة٬ النعم ظ حف ي ف ة المعني ات للجه زام اإلل قرار مع تتناسب والتي الجمعية منها ستنبثق
ان اإلتق مراحل أعلى إلى به والوصول العمل٬ تنظيم أجل من أولية بادرة ستكون والتي
ي الرق أجل ن م دائم ال ر التطوي صفاتها من ات وبإمكان ومبتكرة جديدة بطرق والفائدة٬
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للطعام المحتاجة األسر ودعم النعمة٬ حفظ في المقدمة الخدمة  .بمستوى

شجاع  قرار

ان الشوش ل فيص ال ام-وق إطع ة لجمعي ذي التنفي رئيس ؤون:-ال الش وزارة رار ق إن
م مه ت توقي ي ف م مه قرار للطعام النعمة بحفظ والفنادق المطاعم بإلزام والقروية البلدية

ة فجمعي ة٬ النعم ظ حف نشاط م بتنظي ة المتعلق رارات الق م أه د أح و وه دا٬ً ام«ج »إطع
رورة ض في ا رؤيته ع م يتماشى ذي وال د الجدي التشريع ذا ه تقبال الس مستعدة ت كان
ى عل ا تركه ن م دالً ب ام الطع در ه مسؤولية ل بتحم راح األف وقصور المطاعم إشراك
ذا ه ى عل ة والقروي البلدية الشؤون لوزير والتقدير الشكر فجزيل النعمة٬ حفظ جمعيات

لمشاركة األفراح وقصور المطاعم دور جاء واآلن الشجاع٬ ذه»إطعام«القرار ه ي ف
األغذية وشركات والمقاهي الفنادق لدخول مستقبالً يتطلعون أنهم إلى مشيراً المسؤولية٬
ر األث يكون بأن متوقعاً الغذاء٬ تجاه بمسؤولياتها القيام في للمشاركة ماركت -والسوبر

هللا ي-بإذن ف فنحن للجميع٬ واضحاً ام«يكون ة»إطع النعم ظ حف ات جمعي اقي ب ا كم
ا لدين د وبالتأكي ة٬ طويل ألعوام م المه ف المل ذا له وتصدينا ذاء الغ هدر مسؤولية تحملنا

القرار هذا لتطبيق عالية بحرفية بنيت تنفيذية  .خطة
 

كثيرة  طلبات

كانت رار الق ل فقب رار٬ الق ذا ه سن د بع ير كب الفارق أن الشوشان ام«وأوضح »إطع
ر وغي اً بطيئ اوب التج ان وك م٬ معه اركة للمش راح األف وقصور المطاعم مالك تالحق
ام واألي عّنا٬ يبحثون من هم أصبحوا القرار بعد أّما بأهمية٬ مقترحاتنا تحظى وال فّعال٬
وهذا جدا٬ً كثيرة وطلبات اتصاالت العمالء خدمة مركز استقبل فقد دليل٬ خير الماضية
ة متوافق ات الجه ون تك دما عن ه أن مضيفاً وللمنطق٬ للغذاء كبير انتصار وفيه جيد أمر
ام لألم وننظر ة عام مصلحة عن نبحث فنحن ة٬ إيجابي ثر أك ائج النت أتي ت رؤيتها في
ل ب ريع٬ س ادق والفن اعم المط ل تفاع أن ى إل ًا الفت ه٬ التوج ذا له ًا داعم اء ج رار والق

المثال سبيل فعلى ة:جذري٬ الجمعي ع م ل تتعام أن رفض ت ت كان راح أف قصور هناك
ي ف ة رغب ديهم ل بح وأص ة٬ اللغ يرت تغ رار الق دور ص ور وف ة٬ منطقي ير غ دواٍع ل
ة الجمعي ن بي ة العالق ي ف التحول ة بداي ا وهن ة٬ اإليجابي ة للمفاهم ومساحة بل التعاون٬

 .وشركائها
 

جديد  مشروع

رار٬ الق ذا له تعدوا واس واب األب وا وطرق مبكراً الجرس علّقوا أنهم على الشوشان وأكد
في م»إطعام«كونهم وت الماضي٬ ام الع ذ من ترح المق ذا ه ديم تق م فت ادرة٬ مب أصحاب

م ت م ث ب٬ والترحي اوب التج د ووج الشرقية٬ ة بالمنطق البلدي المجلس على أوالً طرحه
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ع الرب ي ف ة الجمعي دأت وب ة٬ االجتماعي ة والتنمي ل العم ر لوزي ة متكامل ة دراس ديم تق
مى مس تحت ه التوج ذا له اص خ مشروع يس بتأس الماضي ام الع ن م ير ادي«األخ ن

لألعضاء ة»إطعام الخدم تقتصر ث بحي ة٬ النعم ظ حف ال ألعم ة تنفيذي حاضنة و وه ٬
راح األف وقصور والمطاعم٬ للفنادق عضويات طرح خالل من فقط لألعضاء الميدانية
وزاري ال رار الق اء وج ة٬ رمزي نوية س تراكات اش ق وف ة٬ األغذي وشركات اهي والمق

أنليد اً مبين الجاري٬ اير ين ع مطل في تنفيذه في بدأ والذي المشروع٬ هذا ام«عم »إطع
ذا وه ة٬ المملك اطق من ي ف روع ف ديها ل تي ال ذاء بالغ المتخصصة الوحيدة الجمعية هي
ع للتوس ح وواض د جدي روع مش اء لبن ا لن انحة س تكون س ة والفرص وة٬ ق ر عنص
ي ف دة عدي اطق ومن دن م ي ف جديدة فروع الفتتاح سانحة تكون قد والفرصة الجغرافي٬
المشروع و ه لألعضاء ام إطع نادي أن ذاكراً فائقة٬ بعناية األمر هذا وندرس المملكة٬
تراك لالش دعوة م اعم والمط راح األف ات فقاع رار٬ الق ذا ه مع ب يتواك ذي ال ذي التنفي
ة الجمعي ا تمنحه أخرى تية ولوجس ة ميداني خدمات ل مقاب ام٬ إطع عضوية في السنوي
ق تحق ة احترافي ة بطريق ا ومزاياه ممناها ص ات للمؤسس ويات عض ي ه اء٬ لألعض

التوجه لهذا داعماً جاء الوزاري القرار أن على مؤكداً العام٬  .الصالح
 

جيدة  خطوة

ويد الس د خال واز ف دة-ورأى بج ام إطع ة جمعي ي ف غيل التش دير دة-م جي وة خط ا أنه
ل مث لسن ة طويل نوات لس ت حارب ام إطع ة فجمعي النعمة٬ حفظ بأهمية المجتمع لتوعية
ة٬ النعم ظ لحف ة الجمعي ع م اون للتع راح األف وقصور المطاعم دفع أجل من النظام هذا

ل لعم فًا منص اء ج ه أن ا ام«فكم ى»إطع عل اء بن ية الماض دة العدي نوات الس الل خ
ة الجمعي ادرت ب ذلك ل ا٬ تقيمه تي ال إطعام وحمالت الوجبات٬ عدد على وبناء التقارير٬
ادق والفن المطاعم ع م ل العم م لتنظي ة تنفيذي حاضنة وهي ام إطع أعضاء نادي إلنشاء
دم تق الحاضنة ذه ه أن اً مبين ا٬ً حقيقي شريكاً ات الجه ذه ه تكون أن فالهدف والشركات٬
وم الي ن نح ذلك ل ثر٬ أك ًا منظم ل العم ون يك أن دف به المطاعم ع لجمي وية عض ا مزاي
ع م اون التع أراد ن فم ادق٬ والفن المطاعم تلك قبل من العشوائي العمل نرفض أصبحنا

ام»إطعام« النظ ذا ه ل مث ألن العضوية؛ ك تل ي ف كشريك العمل بكامل يدخل أن البد
لعملها منصف وهو الجمعية هدف كان  .اإللزامي

 

تعاون  قاعدة

ع م ل بالتواص ة النعم ظ لحف ادر تب ت كان ابقاً س اعم المط ض بع أن ى إل السويد ار وأش
ظ»إطعام« حف ي ف رادع م له ن يك م ل مطاعم اك هن المقابل في أنه إالّ النظام٬ سن قبل

ون الزب ي ينته ا حينم م المطع ي ف املين الع أن يحدث فما الطعام٬ يرمون فكانوا النعمة٬
ذه وه أخير٬ ت دون ه ويغلق عمله ينهي أن يستطيع حتى ويرميه العامل يأخذه الطعام من
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ع م اون التع رض ف ل أج ن م ة آلي ق خل ر٬ أُق ذي ال ام النظ ذا ه أن إّال كلة٬ المش ي ه
ملعب ي ف وم الي رة الك ذلك ل ول٬ الحل ع جمي س ولي ول الحل ن م جزءًا د ويع ة٬ الجمعي

ادق»إطعام« الفن ع م اون تع دة قاع ق نخل أن ب النظام٬ هذا وفق والتنسيق التنظيم إيجاد
ادي ن اء إنش أن ى إل اً الفت ل٬ العم ي ف شركاء ى إل بتحويلهم األفراح وقصور والمطاعم
النعمة٬ حفظ في الشراكة تلك وتنظيم حفظ أجل من األولى الخطوة يعد لألعضاء إطعام
تلك من بكثير أسهل بشكل مطاعم عدة مع المفاوضات من الكثير بدأت القرار سن فبعد
ن م س لي المطعم ف بالصعوبة٬ تتصف ت كان تي وال رار٬ الق ل قب كانت التي المحاوالت

النعمة حفظ  .اهتماماته
 

ضغط  وسيلة

أن ى عل ويد الس د ام«وأك دار»إطع م ى عل ل ن24تعم م ق تنطل يارتنا فس اعة٬ س
بخالف اء٬ والنس ال الرج بين منظمة بآلية العمل فريق تقسيم ويتم الفجر٬ حتى الصباح
رار٬ الق سن د بع ير يتغ دأ ب الوضع أن إالّ دد٬ مح ت وق ي ف ل تعم تي ال المطاعم ل عم
القرار ف التنسيق٬ أجل من الجمعية مع وتواصلت اتصلت التي الجهات من العديد فهناك
ظ حف ة بأهمي القناعة وب المطل أن ن م رغم ال ى عل المطاعم٬ ى عل غط ض يلة وس ان ك
ثالجات ي ف حفظه د بع ه توزيع م يت ه علي الحصول م يت ذي ال ام الطع أن اً مبين ة٬ النعم
زودة م يارات س ك تمتل ام إطع ة فجمعي ر٬ الفج ن م ى األول اعات الس ي ف ة متخصص
أو ادق الفن ن م خروجه د بع ام الطع ع توزي م يت ال ف ام٬ الطع ظ لحف متخصصة ببرادات

أن ا كم التلف٬ من حفظه أجله من مبرد وهو إالّ ام«المطاعم راً»إطع مؤخ تحدثت اس
إلى الدخول خاصية له جديداً ايكرويف«طبقاً إال»الم ة العالي ه تكلفت ن م رغم ال ى عل ٬

عالية بجودة الطعام توفير الهدف  .أن
 

خاصة  وجبات

شكاوى د بع ن ولك صحون في الفنادق في الطعام يعبأ كان السابق في أنه السويد وذكر
خانات س ى إل دق الفن خانات س ن م ة بالتعبئ ة طريق تحداث اس م ت أخير الت ن م ادق الفن
ى عل داً مؤك يومي٬ بشكل األسر على لتوزيعها الجمعية إلى نقلها ويتم مباشرة٬ً الجمعية
األُسر دد ع أن ى إل يراً مش ة٬ العادي ولألسر ى٬ الكل يغسل لمن خاصة وجبات لديهم أن

اوز تج دة ج ي ف ة الجمعي من أن100المستفيدة موضحاً وم٬ الي ي ف ام«أسرة »إطع
عملت التي الرسالة ذات في وستستمر والشرقية٬ والرياض جدة في متعددة فروع لديها
اف٬ وأوق ا٬ عليه ق تنف مشروعات ديها فل كشركة تعمل الجمعية أن مبيناً ألعوام٬ عليها
يصلون سعوديون بها يعمل ومن مستقلة٬ شركة فهي األعمال٬ رجال بعض ومبادرات

 .%80إلى
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الخبر تفاصيل

الخبر جازانعنوان في البن سياحية..مهرجان ووجهة عالمي حدث
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الرصد18843العددالكاتب 1تكرار

النموذجية«جائزة الفعاليات»المزرعة  أبرز

جازان في البن سياحية..مهرجان ووجهة عالمي  حدث

 

بالداير للبن النموذجية المزارع  إحدى
 

الفيفي-تقرير   عافية

مهرجان إلطالق انها وإنس بأرضها ازان ج ة منطق شرق شمال داير ال محافظة تستعد
األمير الملكي السمو صاحب من برعاية القادم الخميس السابعة نسخته في السنوي البن
ي الملك مو الس صاحب وبحضور ازان ج ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب ناصر بن محمد

المنطقة أمير نائب عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن محمد  .األمير

ًة ووجه اً عالمي دثاً ح السنوي العرس ك ذل ن م ل تجع ردة متف واستعدادات جبارة جهود
الم الع اء أنح ف مختل ن م ياح وللس ة المملك مناطق كل من الزوار رئيس.لجميع ال وق
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د السابع البن لـ.مهرجان المالكي مسعود بن من»الرياض»مفرح السابعة النسخة إن
ادة القي ات تطلع وتواكب والمضمون الشكل في مختلفة العام هذا البن ا-مهرجان حفظه

ات-هللا رغب بي وتل ق العري افي الثق واإلرث يز المم ني الوط ج المنت ذا به ة العناي ي ف
األصيل العربي بالبن والمهتمين ة.المزارعين والعامل ة المنظم ان اللج أن ى عل داً مؤك

ظ محاف ن م ة ومتابع ه وبتوجي الساعة دار م ى عل ل تعم ة والداعم اركة المش ات والجه
الكبير الثقافي العرس هذا إخراج بهدف لبدة بن ناصر بن نايف االداير وبم ة حل أبهى ب

وح الطم واطن الم ال وآم ة الحكيم ه قيادت ات وتطلع وطن ال ة بمكان ق إن.يلي ال وق
اً حدث يكون س ل ب ن للب دعائي وال ويقي التس ب الجان ى عل مقتصراً ون يك ن ل ان المهرج
جائزة أبرزها لعل الفعاليات من العديد وسيضم وترفيهياً علمياً اجتماعيا٬ً ثقافيا٬ً تجاريا٬ً
ي تأت تي ال ة النموذجي ة للمزرع دالعزيز عب ن ب د محم ن ب دالعزيز عب ن ب د محم ير األم
ات للفعالي باإلضافة اء العط ن م د للمزي زارعين للم يزاً وتحف والرعاية لالهتمام تجسيداً
وطرق للزراعة العلمية والممارسات الحديثة بالطرق البن مزارعي لتثقف المتخصصة

وأشكالها صورها بشتى المختصة والقهوة األصلية العربية القهوة  .إنتاج

للزائر ماتعة وترفيهية وثقافية علمية  رحلة

د ذا.وكشف ه ان المهرج ي ف مشوق ب كجان ن الب ينما س رة فك تحداث اس عن المالكي
ي الت المنصات و ائل الوس ن م د والعدي ا خالله من ستروى البن حكاية بأن وذكر العام
يق ش لوب بأس ن للب ة الماتع ة والرحل ة الرواي ك وتل القصة ذه ه والمتابع الزائر ستخبر
ات وفعالي ابقات كالمس ج المنت ذا به د الواع ل الجي ربط ت التي للفعاليات إضافة ومختلف٬
الماضي ات حكاي أن ب ان وأب والقصة٬ ة الرواي ة وكتاب والتصوير م والرس ن الب ارع ش
ددة متع ومنصات وسائل وعبر مختلفة بصور المهرجان في حاضرة ستكون والحاضر
ز والكن األصيل الوطني ج المنت ذا ه ة خدم ي ف المحافظة ات وبن اء أبن داعات إب برز لت

 .الثمين

ة خدم ي ف المحافظة ات وبن اء أبن داعات إب برز ت والحاضر الماضي حكايات
 المنتج

ا به تهر تش تي ال ة البهي ة الحجري والحصون ة األثري والقالع القرى ستعرض وأضاف
ة المنظم ياحية الس ارات والمس الجوالت خالل ومن المهرجان ساحة في الداير محافظة
محافظات من بمشاركة المهرجان مسرح على ليلية وكرنفاالت مشاركات هناك أن كما

البن زراعة في وتنشط أيضاً تشتهر والتي جازان بمنطقة الجبلي  .القطاع

المهرجان في مشوق كجانب البن سينما فكرة  استحداث

18



مسرح خشبة ى عل داع إب اعة س خالل ن م داع لإلب أيضاً مساحة اك هن ستكون ال وق
اإللكترونية المنصات عبر الخوالني البن منتج لتسويق ومتاجر  .المهرجان

 

د ة.وشكر والرعاي الخاص االهتمام على نائبه وسمو جازان منطقة أمير سمو المالكي
ال وق زارعين الم ع لجمي الشكر ووجه المزارعين وتحفيز المنتج لهذا والمتابعة والدعم
األشجار داد أع تضاعفت ث حي المسؤولية ن م در ق على أنهم وقيادته للوطن أثبتوا لقد

بة بنس ي الماض ام الع ن بة%109ع بنس اج اإلنت ذلك ك ون٬48% ممتن ن ونح ٬
راكة والش زارعين الم م دع ى عل و أرامك ركة ولش ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل
العرس ذا ه راز إب ي ف ه وقلم ده وجه بفكره أسهم من ولكل المهرجان في االستراتيجية
م مدرجاته ل وتأهي بر أك خدمات ديم لتق المزارعون ع ويتطل داير٬ ال محافظة في البهيج

اج اإلنت اعفة ومض ة المأمول رؤى ال ق د..لتحقي د ع.ووع م ه لقائ الل خ الكي الم
ماتعة»الرياض« وترفيهية وثقافية علمية رحلة في سيكون بأنه للمهرجان  .الزائر

 

تحدثت ن»الرياض«كما الب مزارعي أشهر ن م الكي الم د محم بران ج زارع الم مع
شتالت الي إجم ال وق ة٬ المملك توى مس ى عل الوحيدة النموذجية البن مزرعة وصاحب

أملكها التي تلة13,000٬البن ةش المملك توى مس ى عل ثر األك تلة6000وهي ش
ارب يق ا وم داير ال ي ف ل قطي بآل بمزارعي ا7000منها دف ة بمنطق بمزارعي تلة ش

الطرق وب ن الب ة زراع ي ف وق والتف يز التم لهذا دافعه بأن وذكر الداير٬ بمحافظة أيضاً
هادات ش ى عل حصوله خالل من المجال بهذا الالزم للتأهيل وسعيه الحديثة النموذجية
ن م يره لغ افًزا ح ون يك تى ح ة العالمي وة القه منظمة من معتمدة والتذوق التحميص في
ون ك وعن ك٬ ذل ي ف اعي الجم دم التق ق وتحقي ن الب ة زراع ي ف به ليحتذوا المزارعين
تيل التش ث حي ن م الصحيحة ة الزراعي اليب باألس ذها تنفي تم لقد قال نموذجية مزارعه

والتجفيف والقطف والتقليم والري الشتالت بين المسافات ومراعاة  .والتسميد
 

بعرض المحافظة توى مس ى عل ن الب ان مهرج ن م نسخ ع أرب ي ف شارك أنه وأوضح
ة ودولي ة محلي اءات ولق ارض مع ي وف ان الفنج ى إل ذرة الب ن م ه ب ف والتعري ج المنت
ن ب ة مجل ين وتدش اض بالري م أقي ذي ال وكوالته والش وة القه رض كمع القهوة ب تختص

بدبي هوست جلف ومعرض بالرياض2018بالرياض العربية للقهوة مقهى  .وافتتح
 

لسقي ة الكافي اه المي ر توف دم ع هي ن الب مزارع تعترض التي العقبات أبرز بأن وأبان
ا م المحصول جني أوقات خاصة العمالة وقلة جًدا باهظة فبمبالغ توفرت وإن المزارع
ة المعين ة الزراعي واآلالت األدوات ر توف درة ن ع م ه من ير كب جزء ضياع ي ف يتسبب

ووعورة لصعوبة باإلضافة الصحيحة الزراعية األساليب اتباع الموصلةعلى الطرق
بإنعاش وقامت المزارعين معاناة تخفيف في ألسهمت بها االهتمام تم لو وقال للمزارع٬
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الريفية والسياحة  .الزراعة
 

مختصة تعاونية جمعية اعتماد يتم أن جبران المزارع تمنى المزارعين طموحات وعن
األعلى هي بها البن زراعة نسبة كون الداير محافظة مقرها يكون  .بالبن

 

ومحافظة ة عام ازان ج ة منطق ال جب ي ف ي الخوالن ن الب تقبل مس أن ب وأتيقن أثق وقال
ادم خ ام مق ن م يدة الرش ا حكومتن ه تولي ذي ال دعم بال م ث هللا بفضل د واع خاصة داير ال

ة الطموح ا رؤيتن ق لتحقي األمين عهده ولي وسمو الشريفين ة2030الحرمين ومتابع
ادرات والمب ة والزراع اه والمي ة البيئ ووزارة ه نائب مو وس ازان ج ة منطق ير أم مو س
ادة ج ة ومتابع مباشر وإشراف ن الب اج وإنت ة لزراع أرامكو شركة كمبادرة المجتمعية
ة وهم للزراعة ة والمالئم بة المناس البيئة من المحافظة به تتمتع ولما الداير محافظ من

ورعايته البن لزراعة الكبير والشغف العالية ى.المزارعين إل زارعين الم و أدع م وخت
ر معايي ق تطبي اة ومراع ه زراعت ي ف ع التوس ث حي ن م ج المنت ذا به ام االهتم مواصلة
م عال ي ف للعالمية ووصوالً المملكة لوطننا المباركة الرؤية دعم في جميًعا لنسهم الجودة
ادر يب أن دافهم أه ق لتحقي زارعين الم اندة ومس دعم ى عل درة الق له ممن وأتمنى القهوة

علينا الوطن حقوق من حق إنه وقال  .بذلك
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الخبر تفاصيل

الخبر المستوردةعنوان من ومخاوف المواشي إناث بذبح تسمح البلدية

الخبر الخبراألحد-26/01/2020-01/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7058العددالكاتب 1تكرار

المستوردة من ومخاوف المواشي إناث بذبح تسمح  البلدية

 

 
 

الرفاعي:بريدة  جمال
ادة الم اء بإلغ ات لألمان رارا ق والقروية البلدية الشؤون وزارة ة48وجهت الالئح ن م

ه أن ى عل تنص تي وال المواشي٬ اث إن ذبح ب ماح بالس ة٬ الحيواني ثروة ال لنظام التنفيذية
ذبح( إذن بموجب إال المواشي إناث ذبح عدم الحيوانية بالثروة صلة ذي كل على يجب

اث اإلن ط٬ فق ة التالي للحاالت ا فروعه أو ة الزراع ديريات م إحدى ن م د ومعتم صادر
أو ة مزمن أمراض ب ابة المص ة خاص ة٬ للتربي الحة الص ير غ اث واإلن م بعق ابة المص
الضأن ي ف نوات س خمس ا عمره غ بل تي وال نة المس اث واإلن ة٬ خبيث أورام أو كسور

ل اإلب ي ف نة س عشرة وخمس األبقار في سنوات وثماني تضمن)والماعز٬ وجه ا فيم ٬
دون اث اإلن ذبح ب ا عموم واطنين والم ية الماش ي لمرب السماح ير األخ وزارة ال ه توجي

الذبح إذن على للحصول إليها  .الرجوع
 

للتكاثر  مصدر

ح بذب السماح رار ق الج٬ الف راهيم إب دكتور ال البيطري ب الط ي ف المتخصص وصف
ة الحيواني ثروة لل د البعي دى الم ى عل ارات اعتب له ووضعت مدروس قرار بأنه اإلناث٬
المساس دم ع ان اإلمك در بق اولون يح الحيوانية الثروات أصحاب إن وقال المملكة٬ في
اج إلنت ومصدرا والدة٬ ال عند اللحوم وإنتاج للتكاثر مصدرا يعتبر ألنه المواشي٬ بإناث
اإلناث يذبحوا ألن المال يحتاجون ممن المواشي لمربي يسمح قد القرار وهذا  .األلبان٬

 

خطيرة  اعتبارات

ة خاص ة٬ المملك ي ف ة الحيواني ثروة ال داد أع ي ف زة ه ك ذل دث يح أن ب الج الف ع توق
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وزارة ال يجعل والذي عددها يتأثر فقد واإلبل٬ النعيمي مثل العالية الجودة ذات المواشي
وم اللح أن ا منه يرة٬ خط ارات اعتب دة ع ه ل ذا وه وأوسع٬ بر أك بشكل تيراد االس تفتح
وأضاف أخرى٬ دان بل ن م ة خارجي أمراضا ل تحم وقد متدنية٬ جودة ذات المستوردة
عالية٬ بجودة ليس لكن بسيط٬ بشكل األسعار نزول نتوقع القادمة األشهر في أنه الفالج
وضعت الوزارة أن الفالج ويأمل أقل٬ جودة ذات لحوم الستخدام سنتين بعد يجبرنا مما

ذلك لتفادي  .اعتبارات
 

نظامية  مسالخ

اد»الوطن«رصدت ازدي ع م ه بأن تر٬ توي اعي االجتم التواصل برنامج عبر تغريدات
ة٬ النظامي الخ المس ي ف اث اإلن ذبح ب ماح الس المسؤولة ة الجه ى عل يجب الماشية أعداد
اث إن ح ذب إن رون آخ ال وق ى٬ المرع ى عل الضغط ف لتخفي ة الفاعل ول الحل ن م و فه
زادت اآلن ن لك مضى٬ ت وق ي ف صالحا ان ك رار ق وهو ممنوع٬ المسالخ في الماشية

وازن الت ن م شيء ق لخل ا ذبحه ن م مانع فال الماشية٬ إن.أعداد ردون المغ د أح ال وق
مهم اقتـصادي عائد له الذبح منع  .قرار

 

متوقعة  تداعيات

الحيوانية الثروة أعداد في خلل  وقوع

العجز لتغطية االستيراد  فتح

أمراضا تحمل قد المستوردة  اللحوم

بسيط بشكل األسعار  نزول
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الرصد7058العددالكاتب 1تكرار

الذرة لحصاد استثنائي  موسم

 
مدخلي:تصوير«  »يحيى

مدخلي:جازان  علي
الي الح مه موس ي ف ازان ج ة بمنطق مية الموس ذرة ال اد حص ق اير«حق وين مبر »ديس

د بع ى أت خصيب زراعي موسم د بع الماضية٬ وام األع م مواس فاق استثنائيا محصوال
م مزارعه لحصاد اتهم طاق تنفار الس زارعين الم دفعت ديدة ش ألمطار المنطقة تعرض

لمواشيهم وأعالف موسمية ذرة من عليهم به تجود ما  .وجمع
 

الحصاد  مشاهد
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مطرية  حالة

ابقة الس م المواس خالل ة الكمي ضعف ازان ج ة بمنطق مية الموس الذرة محصول تجاوز
ام ع ي ف ت بلغ تي احات92181م2017وال المس اوزت تج ن حي ي ف ا٬ طن

محافظات452548المزروعة تها عاش رة غزي مطرية حالة بعد وذلك مربعا٬ مترا
السابقة األشهر خالل المنطقة  .وقرى

 

الحصاد  موسم

دمات خ رون آخ رض يع ازان٬ بج زارعهم م اد حص ى عل ون المزارع ل يعم ا فيم
ات حكاي تهوي تس ن حي ي ف ة٬ معين ة مالي الغ مب أو المحصول من جزء مقابل المساعدة
وماضيهم قصصهم تعادة الس الموسم م تغتن تي وال أخرى٬ معينة فئة وطقوسها الحصاد

واألجداد اآلباء وحكايا الموسم  .مع
 

الحصاد  أدب

م الموس وا نظم ذين ال ة المنطق اء أدب الم أق عن وال الشعراء قصائد عن الحصاد يغب لم
ة رواي من دءا ب وقصصهم٬ اتهم رواي ي ف ا حكاي وجسدوه ائدهم قص ي ف ساق«شعرا

ة الهرب راب ة»الغ برواي اء وانته م٬ امقاس يى اد«ليح الحص م موس ى د»وانته ألحم
ة المتعلق ة التراثي يد األناش من العديد السن كبار عقول تختزل حين في الحربي٬ إبراهيم

ذرتهم  .بحصاد
 

نحل  خلية

ن بالمزارعي ألت امت نحل لخاليا المنطقة وأودية مزارع تتحول الحصاد موسم بداية مع
القصب وحش ة الممتلئ ذوقها ع وجز ة٬ الرفيع ذرة ال محصول لحرث ينطلقون الذين
م ث وتصفيفه القصب بجز المزارعون يقوم حيث وأوديتهم٬ مزارعه به اخضرت الذي
ة هرمي أشكال ي ف ورصه ب٬ القص زم وح ذرة ال ذوق ع لقطف ه جفاف ن لحي اره انتظ
استخراجها أي ذرة ال عذق ط بخب بعدها ليقوموا بالمزوام٬ يسمى ما وهو التلف٬ تحميه

وتخزينها تجميعها ثم  .منه
 

حديثة  وسائل

محصول حصاد في حديثة بوسائل لالستعانة المزارعين بعض الحضاري التطور دفع
ه بتغليف اء وانته زه بج داء ابت ك٬ ذل ي ف ة المتخصص دات المع ض بع الل خ ن م ذرة ال
ي ف والسرعة دة الواف ة العمال ن م د العدي عن تغناء االس ى إل دفع الذي األمر وتخزينه٬

طائلة ومبالغ األسبوعين يتجاوز كبيرا وقتا تتطلب كانت والتي العملية٬  .إنهاء
 

األسعار  انخفاض
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جلت س ث حي عار٬ األس اض انخف ى إل الف واألع ذرة ال ن م ول المحص زارة غ ت دفع
القصب ة-حزمة المنطق ي ف المواشي ة لتغذي تخدمة المس األعالف من الين٬-وهي ري

ذرة ال ن م الواحد الكيلو سعر بلغ فيما رياالت٬ عشرة إلى يصل بملغ تباع كانت أن بعد
رياال بثالثين يباع كان أن بعد رياالت خمسة  .مبلغ

 

حديث  تسويق

ات آلي اد وإيج م٬ الموس حصاد ع لبي متخصص سوق بتنظيم المزارعين من عدد طالب
مية الموس ذرة وال الخضير أن مضيفين ن٬ والب انجو الم ان بمهرج وة أس ة حديث تسويق
ا تجارته ن م ة هائل مبالغ تدر وأصبحت المنطقة بها اشتهرت مطرية زراعية محاصيل

الوطني لالقتصاد رافدا لتكون تنظيمها على الحرص وينبغي األخيرة٬ األعوام  .في
 

استثمارية  فرص

ة إقام ى إل ال األعم ال ورج تثمرين المس ن م د العدي ازان بج ة التجاري ة الغرف ت دع
االستثمارية الفرص من كثيرا عرضت كما زراعي٬ تسويق ومشاريع زراعية مشاريع
ي ف يسهم ا بم ك وذل الجدوى٬ دراسات ن م عدد وإعداد وتقديم عليهم٬ الخصوص بهذا

رؤية ظل في االقتصاد عجلة  .2030دفع
 

استثنائي  محصول

والذرة األعالف أسعار في  انخفاض

حديثة حصاد معدات  إدخال

والروايات القصائد في الحصاد  حضور

القديمة الحصاد بأدوات المزارعين بعض  تمسك

متخصص سوق بتنظيم  مطالب

كبرى استثمارية  فرص
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لتاريخ الصحفي 01/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حملةعنوان يطلق بالطائف البيئة بيئتك"مكتب "ثقافتك

الخبر الخبراألحد-26/01/2020-01/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

حملة يطلق بالطائف البيئة بيئتك"مكتب  "ثقافتك

 

 واس-الطائف
وم الي ائف الط ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ق ة,أطل حمل ادرة مب
عار ش تحت ان المك ونظافة البيئه على المحافظة عن إرشادية ك"توعوية بيئت ك "ثقافت

الطائف محافظة أمانة مع السياحي,بالتعاون الردف متنزه في  .وذلك

ع جمي تهدفت تس ة الحمل أن دي الغام اد زي دس المهن ب بالمكت ة البيئ م قس دير م وأوضح
ن األماك ي ف ات النفاي ع بوض م وتثقيفه ان المك ة نظاف ة بأهمي وعيتهم وت نزهين المت

ا له ة,المخصصة البري ات للمنتزه زوار وال نزهين المت ن م ع المجتم شرائح ع وجمي
ات النفاي ووضع جلوسهم اكن أم ي ف النظافة بأهمية وتوعيتهم وتثقيفهم العامة والحدائق

ات النفاي رمي وعدم لها المخصصة األماكن في وضعها ثم ومن األكياس إن,في ث حي
ان اإلنس ة وبيئ ا جوانبه ع بجمي ه وحيات وصحته اإلنسان على مباشًرا تأثيًرا تؤثر البيئه
ع المجتم دى ل ه الثقاف هذه وتعزيز ترسيخ جميعا فواجبنا ووعيه ثقافته عن تعبر النظيفة
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ة العظيم م القي ذه ه ى عل م وحثه الصغر ذ من ا أبنائن في النظافة وقيمة أهمية نزرع وأن
نظيفة وبيئة مزدهرة حضارة يعكس واعياً جيالً ليشكلوا بها  .وااللتزام

عمل جرى حيث المكتب بها يقوم التي المبادرات سلسلة ضمن من المبادرة هذه وتأتي
ادرة"احذر"مبادرة ومب المبيدات ى"اخدمها"لمتبقيات إل دف ته تي ال م التقلي ات لعملي

والمواطنين المزارعين  .توعية

 

 

27



 

لتاريخ الصحفي 01/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وتوزع35تصدر"البيئة"عنوان جديداً زراعياً رفحاء15صكاً في والمواطنين البلديات على شتلة ألف

الخبر الخبراألحد-26/01/2020-01/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 11تكرار

وتوزع35تصدر"البيئة" جديداً زراعياً صكاً
في15 والمواطنين البلديات على شتلة ألف

 رفحاء

 

 
 واس-رفحاء

ة بمنطق اء رفح بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ام ق
اري الج ام الع ن م األول ع الرب ي ف مالية الش دود 1441٬الح هـ

ن م ثر أك ع ارة15.000بتوزي عب تلة ل"ش وأث در٬ وس ح٬ "طل
ز وتعزي ة٬ المجتمعي الشراكة تفعيل بهدف والمواطنين٬ البلديات على
ع م تتناسب تي ال جار األش وزراعة ة٬ البيئي ة للثقاف الوطني ي الوع
اه والمي ة البيئ وزارة تهدفات مس ق تحقي ي ف هام لإلس ة المحلي ة البيئ

ني الوط ول التح امج برن امين مض ي ف واردة ال ة 2020٬والزراع
المملكة فعالة2030ورؤية مجتمعية مشاركة يضمن بما ٬. 

 
إصدار جرى خالل35كما رفحاء لمزارعي داً جدي اً زراعي صكاً

الفترة لألراضي,نفس مخططات لستة المساحي ع الرف جرى ا فيم
ك للتملي رارين ق ع ورف تثمارية٬ ع,االس توزي ى إل افة 500اإلض

توعوي ومطوية  .بروشور
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لتاريخ الصحفي 01/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمدارسعنوان الصحية المياه لتوفير عمل ورشة ينظم بالشمالية المياه خدمات مكتب

الخبر الخبراألحد-26/01/2020-01/06/1441تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

المياه لتوفير عمل ورشة ينظم بالشمالية المياه خدمات مكتب
بالمدارس  الصحية

 

 
 واس-عرعر

اه المي ير لتوف ل عم ورشة أمس مالية الش دود الح ة منطق ي ف اه المي دمات خ مكتب نظم
د محم م التعلي إدارة ب تربوي ال اإلشراف دير م بحضور ة٬ المنطق دارس م ي ف الصحية

بالمدارس الشرب مياه بفحص والمختصين  .الدواد
 

اه المي دمات بخ ة المركزي برات المخت ى عل رف المش العمالء خدمات ام ع دير م ن وبي
برات بمخت اه المي ات عين ص وفح ذ أخ ة وطريق ة آلي نزي الع ل مقب دس المهن ة بالمنطق
ا وم ة الداخلي بكات والش اه المي ات خزان ة ونظاف سالمة من د التأك وكيفية المياه٬ شركة

الخليجية للمواصفات مطابقة صحية مياه على الطالب حصول  .يضمن
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لتاريخ الصحفي 01/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر خضراءعنوان وأعشاب لنهر تحول صبيا صرف !مشروع

الخبر الخبراألحد-26/01/2020-01/06/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19509العددالكاتب 1تكرار

خضراء وأعشاب لنهر تحول صبيا صرف  !مشروع
 

  

كلفته والبالغة صبيا في الصحي الصرف مشروع لایر13تعثر  .مليون

 

الخيرات  @khdr09)جازان(خضر
ة والبالغ صبيا ي ف الصحي الصرف مشروع تعثر سموه ما على بشدة مواطنون حمّل

ه من13كلفت وة العب ل يحم صرف صهريج اوز يتج ال ه بأن وووصفوه لایر٬ ون ملي
ه أن ه قرب ابر الع يظن فسيحة٬ بمنطقة كبيرة صرف بماسورة وينتهي المواطنين منازل

المجاري روائح تصدمه ما سرعان خضراء طبيعة به تحيط  !نهر
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فيه تواصلت الذي الوقت در»عكاظ«وفي بن دس المهن ازان بج اه المي رع ف دير م ع م
اوب التج دم ع ر آث ه أن إال الصحي الصرف مشروع ه إلي وصل ما حول للحديث جبر
من المتجهة الصحي الصرف ناقالت الصحيفة وتتبعت األهالي٬ انتقادات على والتعليق
وز لق البحرية الواجهة إلى والمزدحم المتعثر الجعافرة قوز العدايا بطريق مرورا صبيا
ن للمتنزهي جذبا األكثر المكان الطرفة شاطئ نحو مستقل طريق في االتجاه ثم الجعافرة
واديا مكونة المياه منها تنهمر كبيرة لماسورة ينتهي الذي الصرف مشروع بنهاية لتفاجأ

ا منه القرب ب اة الملق دات المع ض وبع راء الخض اب باألعش ورا م.مغم إبراهي ول ويق
ك لذل ا وتبع النور؛ ير ولم أمده طال بصبيا الصحي الصرف مشروع انتظار إن جبران
ى إل لتصل افرة الجع وز ق ى إل المشروع ال انتق ذ من الصرف صهاريج أسعار ارتفعت

المبلغ200 يتضاعف مرة من أكثر تنقل كنت وإذا الواحدة٬ للنقلة  .لایر
 

ى عل را خط كل تش حي الص رف الص هاريج ص إن ول ويق اوي ح ام هش ه مع ق ويتف
روع مش دوى ج ن ع ائال متس وادث٬ الح ا معه دت وتزاي ثر والمتع زدحم الم ق الطري
باألسعار تتحكم التي الصرف صهاريج نقل على يعتمد مازال الذي الصحي  .الصرف
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لتاريخ الصحفي 01/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية«عنوان معارض»الحياة بني عروق بمحمية الريم وظباء المها بصائد تطيح

الخبر الخبراألحد-26/01/2020-01/06/1441تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

الفطرية« بمحمية»الحياة الريم وظباء المها بصائد تطيح
معارض بني  عروق

األمنية للجهات  تسليمه

 

التحرير-الرياض  فريق

اء وظب ا مه بصيد قام الذي المخالفين أحد ضبط الفطرية٬ للحياة السعودية الهيئة أعلنت
معارض بني عروق محمية من  .الريم

 

الهيئة تر-وأوضحت توي بر ي-ع بن عروق ة بمحمي ة المحمي اطق المن ة حماي وة ق أن
ة المحمي ة المنطق ى إل دخل ذي ال الفين٬ المخ د أح ى عل القبض ألقت بشكل(معارض٬

و)مخالف عربي مها بصيد وقام الريم٬2 ظباء  .من
 

ال إلكم ة األمني ات للجه ليمه وتس ة٬ بالمخالف محضر داد إع م ت ه أن ى إل الهيئة وأشارت
النظامية  .اإلجراءات

 

الي؛ الخ ع للّرب ة الغربّي ة الجنوبي ة الحاف ى عل تقع معارض بني عروق محميّة أن يذكر
احتها مس غ كيالت12787وتبل الّتش ن م دًدا ع ة المحمّي ّم وتض ا٬ مرّبًع تًرا كيلوم
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ة جيرّي وهضبة مرتفعة رملّية كثبان منها المهمة الّطبيعّية الفطريّة والمواطن األرضية
الفطرية للحياة السعودية للهيئة اإللكتروني للموقع وفًقا  .متقّطعة٬

 

ة المحمّي ي ف ودة الموج ات الحيوان م أه ن ي:وم الّرمل ب والثعل ي الّرمل ّط والق ّذئب ال
ل والحج ا والقط ارى الحب ور الّطي ن وم بري٬ ال ب واألرن ر والوب ط المخط بع والض
ن م دة عدي واع وأن ابر القن ن م واع أن دة وع رّية٬ المص ة والّرخم ادي الّرم رد والّص

والورل الّضب منها  .الّزواحف
 

خالل بنجاح ة المحمّي ي ف ي واإلدم ّريم ال اء وظب ا المه وطين ت ادة إع امج برن تنفيذ وتم
امي ة.م1996م1995٬ع بيئ ي ف ا طبيعيًّ اثرت وتك ات الحيوان ك تل ت تأقلم د وق

مستمّر بشكل وتتنامى  .المحمية
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لتاريخ الصحفي 01/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بقيمة28عنوان مقتولة بالقصيم300غزاال لایر ألف

الخبر الخبراألحد-26/01/2020-01/06/1441تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد7058العددالكاتب 1تكرار

بقيمة28 مقتولة بالقصيم300غزاال لایر  ألف
 

 
 

الحربي:بريدة  مشعل
رياض ة محافظ شمال ة والواقع الخاصة ه محميت تعرض امر الع د أحم واطن الم د أك

ل لمقت بالقصيم براء ة28الخ بقيم زاال ي300غ والت ولين٬ مجه ل قب ن م لایر ألف
سنوات ثالث منذ نار إلطالق تتعرض المختلفة الغزالن من عدداً  .تضم

 

خالل قام خالل7وقد ولكن ة٬ المحمي داخل ة المختلف زالن الغ ن م دد ع بجمع سنوات
من محميته طال الذي العبث أن مؤكداً للقتل٬ تتعرض أصبحت الماضية سنوات الثالث
ل٬ الوع ل مث ة مختلف واع أن ن م ة ناري لحة أس ن م ار الن إطالق ب ل تمث ولين مجه ل قب
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والكود  .والنكر٬
 

بلغت ا قتله م ت تي ال الغزالن قيمة أن ا300مضيفا م آخر أن ى إل يراً مش لایر٬ ألف
تسبب رشاش سالح من نار بإطالق وذلك الماضي بالخميس كان المحمية له تعرضت
ا عندم م تت ي فه مخططة ة العملي ذه ه أن ى إل يرا مش اريتين٬ ن ن بطلقتي غزال مقتل في

الخارج من وتستهدف للمحمية٬ شبكا الغزالن  .تعتلي
 

ي ف ة األمني ات الجه ا مطالب زال للغ ل القت ة عملي ه في ن يبي ديو في ع بمقط امر الع رج خ
محميته على النار مطلقي على والقبض بالتدخل الخبراء رياض  .محافظة
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