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لتاريخ الصحفي 14/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التمورعنوان موسم في يشاركن األعمال سيدات

الخبر الخبرالثالثاء-04/08/2020-14/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

التمور موسم في يشاركن األعمال  سيدات

 
 

  واس-الرياض

الصناعية ة التجاري ة الغرف ة تنظم ذي ال ور للتم يزة عن م لموس ة المنظم ة اللجن أتاحت
لخوض باب الش ن م ال األعم رواد ن م دد لع الفرصة عنيزة بلدية مع بالشراكة بعنيزة
للتمور عنيزة موسم يوفرها التي االقتصادية الحركة من واالستفادة التمور بيع  .تجربة

ابات ش أن المطيري د الحم ريم م يزة عن ة غرف ي ف األعمال سيدات لجنة رئيسة وبينت
التمور ات بمبيع وشاركن ور للتم يزة عن م موس ي ف ة المتاح الفرص زن انته ال األعم

فيصل)بالتجزئة( ير األم ق طري ى عل لهن أركان تخصيص تم وقد التمور٬ ومنتجات
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مشعل الداخلي(بن التسهيالت)الدائري ة كاف ن له الغرفة قدمت كما مؤقته بيع كمنافذ
القصوى االستفادة تضمن  .التي

 

يدات س ة لجن ه تقدم ذي ال دور ال ضمن أتي ي الكبير العدد هذا مشاركة أن إلى وأشارت
ا قدم ي المض ى عل ة عازم ة الغرف أن دت وأك ة المنتج ر األس دعم ل ة بالغرف ال األعم

للسيدات الفرص من مزيد لتوفير المحافظة تشهدها التي المناشط جميع  .الستغالل
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لتاريخ الصحفي 14/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ثالجةعنوان سعر يرفع لـ»الروبيان«التصدير لایر1000بالدمام

الخبر الخبرالثالثاء-04/08/2020-14/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17217العددالكاتب 1تكرار

ثالجة سعر يرفع لـ»الروبيان«التصدير  لایر1000بالدمام

 

الدمام وحراج بسوق كبيرة  )اليوم(كميات
 

المسري  الدمام-أحمد

الشراء ات كمي بسبب دمام٬ ال وحراج سوق في اإلثنين٬ أمس الروبيان٬ أسعار ارتفعت
ان الروبي ة ثالج سعر اع ارتف ى إل أدى ذي ال ر األم للبحرين٬ لتصديرها وذلك الكبيرة٬

ى ن1000إل بي زن ت تي ال ة للثالج و32لایر و٬ ت35كيل بقي ا بينم ا٬ جرام و كيل
بين متراوحة القطيف في للثالجة600و500األسعار  .لایر
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د محم رقية الش ة بغرف ذاء والغ ة الزراع ة لجن و وعض دمام بال يادين الص ير كب د وأك
تزن التي الروبيان ثالجة سعر أن ى32المرخان٬ إل وصلت الدمام في 1000كيلو

لـ فوصلت الوسط أما الكبير٬ للحجم والصغير700لایر في450لایر٬ بينما رياًال٬
ن بي تراوحت الوسط الروبيان أسعار ى450القطيف إل اًال أو600ري ة للثالج لایر

أسعاره تختلف ولذلك الروبيان٬ يستقبل سوق أكبر القطيف فسوق  .البانة٬
 

بالسمك أتي ت األسماك وشاحنات البحرين تجار أن إلى االرتفاع سبب المرخان وأرجع
وتشتري القطيف٬ خاصة الشرقية٬ بأسواق وتبيعها للبحرين٬ أخرى دول من المستورد
تورد وتس الشرقية٬ ة للمنطق السمك ن م أنواًعا تصدر فهي الروبيان٬ من كبيرة كميات

الروبيان ثالجة سعر فارتفع الروبيان٬ من كبيرة  .كميات
 

سمك ا منه أتي وي سريالنكا٬ من أيًضا مستوردة البحرين من القادمة األسماك إن وقال
األسماك٬ من كثيرة أنواع وتأتي والنرويج٬ باكستان ومن والشعري٬ والصافي النقرور

عر بس رين البح ة مملك ي ف س أم وم ي ع بي ان الروبي أن ب ا أي110علًم ارات «دين
الثالجة1100 أو للبانة  .»لایر

 
المراكب أن إلى ة»الطرادات«ولفت كمي أمس وم ي اصطادت ع٬12 ومتوق ة٬ ثالج

المراكب ذه ه وتصطاد ارة٬ للبح ة ورائع ة جميل األجواء ألن ات٬ الكمي هذه تنقص أال
ن م ان رأس«الروبي وب وجن ن٬ داري رق ش ز والحزي ن٬ داري ور وخ يهات٬ س ور خ

ورة ي»تن والعراض عري والش افي الص واع أن ل بأفض يز يتم ير األخ ر المبح ي وف ٬
و ان للروبي مصنع المبحر ف أيًضا٬ ان الروبي ت وق في يتميز كما ي«والسبيطي٬ »مرب

ن داري أ مرف ن ع د تبع وال ًدا٬ ج ة قريب ا بأنه از وتمت ان٬ الروبي ن م ير وف ن وحاض
سوى والبحارة20والقطيف المراكب من كثير تقصدها لذلك تقريًبا٬  .دقيقة

 
ن بي س أم وم ي طادت اص ات اللنش أن ى إل ان المرخ ار و25وأش ة ن30بان م ة بان

الدمام ميناء شرق والدوبا«األبحر والصحن المبحر»الكاش ذا ه ى إل أتي ت واللنشات ٬
الشمال%35بنسبة ى إل ة المتجه ات اللنش ا أم والخفجي«٬ فانية والس ة م»منيف فل ٬

المراكب ذه فه لألسواق٬ ستوردها التي الكميات بسبب األسعار على وستؤثر بعد٬ تأت
م ل إن دها٬ بع عار األس ض تنخف أن ع المتوق ن م الي وبالت ان٬ بالروبي وق الس تغرق س

للبحرين الشراء من كبيرة كميات  .يصاحبها
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لتاريخ الصحفي 14/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تضيفعنوان الماطرة م58الحالة إلى3مليون المياه جازان8من في سدود

الخبر الخبرالثالثاء-04/08/2020-14/12/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

تضيف الماطرة م58الحالة إلى3مليون المياه جازان8من في  سدود

قرابة احترازيًّا"البيئة"و..أيام10استمرت السدود من عدد بوابات  فتحت

 

المواسي  جازان-محمد

من ثر أك ازان ج ة منطق ي ف سدود ة لثماني وصلت التي السيول مياه كميات 58بلغت
من ترة الف خالل مكعب متر ى24/7/2020مليون ة2/8/2020إل نتيج

الماضي األسبوع جازان منطقة شهدتها التي الماطرة  .الحالة
 

المياه كميات بلغت جازان٬ بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع من لفيديو ووفقًا
من أكثر بيش وادي لسد وصلت من31التي أكثر جازان ووادي ا16٬مليوًنا٬ مليوًن

من أكثر ر5وضمد أكث رى ق وادي وسد مليونين٬ من أكثر وعال وادي وسد ماليين٬
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من714من ثر أك ود عم وادي وسد من54ألفًا٬ ثر أك لجب وادي د وس ا٬ 19ألفً
 .ألفًا

 

ا تزامًن دود الس من عدد بوابات فتح قد والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع أن إلى يُشار
احترازي بشكل وذلك المنطقة؛ شهدتها التي الماطرة الحالة  .مع

 
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/kJPctXFJLa0 
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لتاريخ الصحفي 14/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر "شاهدعنوان البيئي.. التنموية"التفتيش المنشآت من عددًا يتفقَّد بنجران

الخبر الخبرالثالثاء-04/08/2020-14/12/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد3335العددالكاتب 1تكرار

"شاهد البيئي.. التنموية"التفتيش المنشآت من عدًدا يتفقَّد  بنجران

المنورة المدينة بمنطقة الذبح نقاط على أعماله باشر  فيما

 

الشمري  الرياض-ذياب

 

ة التنموي آت المنش ى عل دة ع ية تفتيش ارات زي نجران بمنطقة البيئي التفتيش فِرق نفّذت
البيئية باالشتراطات التزامها من  .للتأكد
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الرسمي ابها حس بر ع ة البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام ة الهيئ تر"وقالت ذه"بتوي ه إن
األضحى د عي ام أي خالل ئي البي التفتيش أعمال خطة إطار في تأتي التفتيشية الزيارات

 .المبارك
 

خالل ئي البي ش التفتي ال أعم خطة إطار ي ف باشرت البيئي التفتيش فِرق بأن وأضافت
الذبح نقاط على أعمالها المبارك األضحى عيد ورة؛)المسالخ(أيام المن ة المدين بمنطقة
البيئية باالشتراطات التزامها مدى لمتابعة  .وذلك
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لتاريخ الصحفي 14/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنية"عنوان من"المياه أكثر م7توزع حج3ماليين بموسم المقدسة والمشاعر المكرمة بمكة المياه 1441من

الخبر الخبرالثالثاء-04/08/2020-14/12/1441تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 33تكرار

الوطنية" من"المياه أكثر م7توزع بمكة3ماليين المياه من
حج بموسم المقدسة والمشاعر  1441المكرمة

 

 واس-منى
من أكثر العام هذا حج موسم خالل وزعت أنها الوطنية المياه شركة ن7أعلنت ماليي
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المقدسة والمشاعر المكرمة مكة في مكعب  .متر
 

م بدع ك وذل ام٬ الع ذا له ج الح م لموس ة التنفيذي ا خطته ذت نف ا أنه ركة الش حت وأوض
يدة الرش ادة القي ات هللا-وتوجيه دها اعفة-أي مض ي ف ير الكب ر األث ا له ان ك تي وال ٬

اه المي ات كمي ير توف ى عل تركزت خطتها أن مبينة المرسومة٬ الخطة وتحقيق الجهود٬
الالزمة التشغيلية الكفاءة وفق الحرام هللا بيت لحجاج  .الالزمة

 
ة المكرم ة بمك اه المي بكات بش خها ض م ت تي ال ات الكمي الي إجم أن ركة الش ت وبين

وم ي ة نهاي تى وح الحجة ذي غرة ذ من الحرام المسجد ومرافق المقدسة 12والمشاعر
من أكثر بلغت الحجة ذي ضخ7من ساعات دل مع ق تحقي م وت مكعب٬ تر م ن ماليي

غ بل ضخ دل ومع المقدسة٬ اعر بالمش انقطاعات أي دون ب الساعه مدار على (مستمر
احتياطي)21 اه مي خزن ات كمي ير وتوف ة٬ المكرم ة بمك اه المي بشبكات باليوم ساعة

بلغت ة المكرم ة ومك المقدسة اعر المش ي ف والتشغيلي اإلستراتيجي الخزن بمنظومات
ة قراب ا ذروته ي بلغت2,5ف ادة زي بة بنس مكعب تر م ون ام%13ملي بالع ة مقارن

الرقمية التحكم بمنظومات مدعومة كانت هللا بفضل المتحققة الخطة أن مؤكدة الماضي٬
ن الدائمي الشركاء ع م دائم ال يق والتنس تمر المس اون بالتع ك وذل للشركة التابعة والذكية

المالحة المياه لتحلية العامة  .بالمؤسسة
 

الخدمات ات لمنظوم التشغيل اءة كف سارت د فق ك ذل ع م بالتوازي أنه الشركة وذكرت
المعالجة اه المي ات كمي إجمالي بلغ حيث الموضوعة الخطة حسب الموسم خالل البيئية

العام من1441لهذا أكثر مكعب4,5هـ٬ متر  .ماليين
 

مشروع ل قب ن م ا توزيعه م ت تي ال المباركة زمزم مياه عبوات كميات أن إلى وأشارت
ؤون لش ة العام ة الرئاس ع م ر المباش يق بالتنس ترة الف س لنف زم زم قيا لس دهللا عب ك المل

سعة عبوة ألف ومائتي مليون من أكثر بلغت النبوي والمسجد الحرام لترات5المسجد
والخاصة الحكومية الجهات لجميع شكرها مقدمة المطبقة٬ االحترازية اإلجراءات وفق
حج ق وتحقي رحمن ال ضيوف لخدمة الرشيدة القيادة رؤية تحقيق في معها أسهمت التي

وآمن  .صحي
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لتاريخ الصحفي 14/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشامل«مقاول:»المياه«..أشهر3كل»العش«سقياعنوان مقصّر»المشروع

الخبر الخبرالثالثاء-04/08/2020-14/12/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19701العددالكاتب 1تكرار

المشروع«مقاول:»المياه«..أشهر3كل»العش«سقيا
 مقّصر»الشامل

 
 
 
 
 
 
 

الطوالة●  @awadaltawallah)حائل(عواد

ش الع ز مرك كان س كو ل45(يش حائ ي جنوب ترا اه)كيلوم مي ي ف ح وش ص نق ن م
ظ القي لمواجهة الكثيف واالستهالك الصيف دخول مع أقصاها المعاناة وتصل .الشرب٬
ي ف اعتمد الذي السقيا مشروع إنشاء في بالتعجل المياه عن المسؤولين األهالي ويوصي

لـ سابق كل»العش«وقت للسقيا بطاقات من للسكان يصرف ما إن وقالوا ال٬3 أشهر
ي ف الي تغ تي ال هاريج الص ى إل وء اللج ى إل طرهم اض ا م الي٬ األه ل ك ة حاج ي يكف
ة المعني ة الجه ا تالحقه أن دون السريع الكسب ي ف ة ورغب للحاجة استغالال .أسعارها
تجاوز إذ العش٬ ز مرك ي ف اه المي مشروع تخطيط سوء عليه أطلقوا ما األهالي وانتقد
حائل عن البعيدة والمحافظات القرى خدم بينما المشروع٬ من القريبة القرية بدايته  .في

 
لـ المعتمد السقيا مشروع فإن الشمري٬ فاضل عبدهللا للمواطن يكفي»العش«وطبقا ال

م ول االت الري من الماليين كلف الذي الشامل المشروع تأخير عن متسائال الصيف٬ في
دم ش«يخ ل»الع حائ ن م ة ال.القريب حاب«:وق ألص رتهنين م بحوا أص الي األه

اة معان اء إنه الضروري ن م ات وب ب٬ رقي دون باألسعار٬ يتالعبون الذين الصهاريج٬
القيظ اشتداد مع خصوصا وقت٬ أسرع في القرية  .»سكان
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أن مزعل ب حبي ردود«ويرى ال»ال قيا الس مشروع بر ع اه المي وزارة ا وفرته تي ال
مشروع تكمال باس األوضاع وتصحيح اإلشكالية إنهاء أهمية على مشددا األهالي٬ تكفي

العش لقرية سكان.المياه أن ب الشمري الح ف منور أفاد اه»العش«فيما المي رون يوف
االة مغ ع م اتهم معان اء بإنه ا مطالب ا٬ مادي م أرهقه ا م الخاص٬ ابهم حس من العام طوال

 .الصهاريج
 

ذ تنفي ة بداي ي ف ش الع ة قري اوز تج ذي ال ط التخطي وء س ان عرس رزوق م تغرب واس
رب ق رغم البعيدة والمحافظات القرى خدم الذي الشامل٬ المياه ن»العش«مشروع م

الغربية الجهة في الواقع للمشروع الرئيسية الخطوط تستقبل التي بزاخة  .خزانات
 

ة بمنطق اه المي لخدمات ة العام اإلدارة ب المؤسسي االتصال إدارة أوضحت المقابل٬ في
أن ا كم العش٬ مركز مشروع إنجاز رىحائل والق ز المرك ى إل ل الناق والخط الخزان

د وأُعي از٬ اإلنج ي ف لتقصيره نظرا اول المق ن م ُسحب مشروع ضمن ع يق اورة المج
الترسيةطرحه إجراءات تحت حاليا والمشروع المظاريف٬ وفُتحت عامة٬ منافسة .في

ي الت العش٬ ز لمرك المجاورة رى الق ع لجمي ذي المغ ل الناق ط الخ ى عل ذلك ك واألمر
اب وذي قليب المكظم٬ الضربة٬ الحامرية٬ العش٬ بدايع االتصال.تشمل إدارة ت ورحب

العامة المصلحة ويحقق يخدم استفسار أو رأي بأي بحائل المياه لخدمات  .المؤسسي
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لتاريخ الصحفي 14/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياه..بالفيديوعنوان وتسرب صحي صرف شبكة وجود عدم بسبب السالم حي في المنازل تضرر

الخبر الخبرالثالثاء-04/08/2020-14/12/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصدالعددالكاتب 1تكرار

شبكة..بالفيديو وجود عدم بسبب السالم حي في المنازل تضرر
المياه وتسرب صحي  صرف

 
 

 
 
 

اإلخبارية أبعاد  صحيفة

الزويد-الخفجي  عافت

 

الصرف بكة ش ر توف دم ع من السالم حي الي أه اة معان ديو بالفي واطنين الم د أح ق وث
ن م ادي الم إلرهاقهم إضافة منازلهم في تلفيات في تسبب الذي األمر الحي في الصحي

الصرف مياه لسحب مالية مبالغ صرف  .خالل
 

بكة ش وجود عدم بسبب ازل المن ن م د العدي تضرر الشمري ماجد المواطن ذكر حيث
الء إمت الي وبالت حي الص رف ارات(للص عدم)البي أو أخر ت بب بس اه المي روج وخ

مضيفاً ٬ ازل المن ام أم اه المي راكم ت ي ف تسبب مما الصرف مياه لسحب صهاريج توفر
الصرف اه مي خروج تسبب ث حي ازل المن ي ف أضرار بحصول سواء إزداد األمر أن

المنزل في هبوط لحصول الرصيف إسفل  .من
 

نوات س ان ثم ذ ومن ا أنن ث حي ٬ الحي الي أه ن م ير الكث ا منه اني يع المشكله هذه وقال
ر لتوفي دير تق ل أق ى عل اً مطالب ٬ اوب تج أي د نج م ل ن ولك اه المي إدارة د نناش ن ونح
االت الري ات بمئ ة مادي ائر خس ي ف م له بب تس ذي ال ر األم اه المي حب لس هاريج ص

 .إسبوعياً
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هذه إلنهاء المسئولين من تحرك تحتاج ولكن موجودة الصرف شبكة أن الشمري وتابع
دون ب ل يعم ن ل ذي ال اول المق اتق ع ى عل ا رميه دم وع نوات س ذ من دة الممت ة األزم

 .توجيه
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/0U1_P47mgxA 
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