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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيينعنوان المنتجين لصغار الدعم صرف في يبدأ ريف برنامج

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العدد0الكاتب 18تكرار

الزراعيين المنتجين لصغار الدعم صرف في يبدأ ريف  برنامج
 

 

 الرياض-متابعات
 

ي ف ف ري امج برن دء ب لي٬ الفض رحمن ال د عب ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي ن أعل
الزراعيين المنتجين صغار من للمستفيدين الدعم  .صرف

 

ع تنوي ي ف هم سيس ا مم د٬ األح وم٬ الي ن م اراً اعتب يكون س الصرف أن الوزير وأوضح
المملكة رؤية وتحقيق الزراعية اإلنتاجية  .2030القاعدة

 

ي وول دالعزيز٬ عب ن ب لمان س ك المل ريفين٬ الش رمين الح ادم لخ كره ش لي الفض دم وق
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الزراعية الريفية التنمية لبرنامج الكريم دعمهما على سلمان٬ بن محمد األمير  .عهده٬
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حكوميةعنوان جهات السعودي..برعاية البن مزارع ومالك وطنية شركات بين اتفاقيات توقيع

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 24تكرار

حكومية جهات ومالك..برعاية وطنية شركات بين اتفاقيات توقيع
السعودي البن  مزارع

 
 

 

 التحرير-متابعات

والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة مع بالتعاون االقتصادية لألعمال السعودي المركز نظم
الك وم ة الوطني ركات الش ن م تثمرين المس ن بي ات اتفاقي ع توقي ل حف ة الثقاف ووزارة
دكتور وال جازان أمير نائب عبدالعزيز بن محمد األمير بحضور السعودي البن مزارع
االقتصادية لألعمال السعودي المركز إدارة مجلس رئيس التجارة وزير القصبي ماجد
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س الرئي در ب ادة ومي ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي لي الفض دالرحمن عب دس والمهن
الطهي فنون لهيئة  .التنفيذي

 

ي ف ن الب ي ومزارع ة الوطني ركات الش ن بي اون التع ز تعزي ى إل ات االتفاقي دف وته
الشركات التزام خالل من الخوالني البن مزارع ضمنها من المعروفة المحلية المناطق
ة للمنافس وقية الس حصته وتعزيز اإلنتاج استدامة ضمان أجل من البن محاصيل بشراء

الزراعية المملكة ثروة ازدهار في مشاركتهم وتعزيز وعالميا  .محليا
 

ر معايي ر وتطوي ة الزراعي ات الممارس ين تحس دف به ة الحكومي ات الجه اون تع ويأتي
ين تحس ى عل يز الترك ظل ي ف تية اللوجس داد اإلم لة بسلس ا وربطه ة النموذجي المزارع

ة العالمي ايير المع وفق الجودة بمواصفات وااللتزام ة.اإلنتاجية الممكن ات الجه ى وتتول
الزم ال ل التموي ديم تق ة االجتماعي ة التنمي ك وبن ة الزراعي ة التنمي ندوق ص ي ف ة ممثل

للمناطق التنافسية الميزة من ويعزز الوطنية المنتجات  .بمايخدم
 

إبراز االتفاقيات هذه التاريخي3وتستهدف اإلرث ل تحم ل األق ى عل ة تجاري عالمات
من ألكثر اج300الممتد اإلنت دل مع ع رف في واإلسهام بالمملكة٬ البن زراعة في عام
ن م ي ى2المحل إل ة المائ ي الل10ف خ ة المائ ي ن5ف المنتجي ط ورب نوات س

ات والفعالي واق واألس ة اإللكتروني ارة التج ات بمنص تثمرين والمس ن الب ي ومزارع
 .المتخصصة

 

خاصا جناحا تضمنت تي ال السعودي البن فعالية تنظيم االتفاقيات توقيع حفل وصاحب
وح مفت اء لق ى إل إضافة النهائي المنتج إلى تطويرها ورحلة الخام البن منتجات لعرض
التواصل وات قن اد واعتم اركة المش ات الجه ام أم ن الب قطاع عمل نموذج الستعراض

القطاع ر تطوي فرص د وتحدي ديات التح ي.لمعالجة الت و أرامك اركة مش ل الحف هد وش
عن د يزي ا م ذ من دأت من4ب زء كج ازان ج ال جب ي ف ن الب مزارعي ن بتمكي وام أع

للمواطنة  .برامجها

4



 

 

5



 

لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وعالميًا:القصبيعنوان محليًا تسويقه عبر مستدامة تجارية مراحل إلى المنتج ستنقل السعودي البن اتفاقيات

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

تجارية:القصبي مراحل إلى المنتج ستنقل السعودي البن اتفاقيات
وعالمًيا محليًا تسويقه عبر  مستدامة

 

 
 

 مال-الرياض

المجال ي ف ة الوطني الشركات ات اتفاقي أن ارة التج ر وزي القصبي ماجد الدكتور كشف
تنقله وس ج للمنت دة جدي اق آف تفتح س السعودي ن الب مزارع مالك مع والغذائي الزراعي

وعالمًيا محلًيا تسويقه عبر مستدامة تجارية مراحل  .إلى
 

بـ حسابه عبر تغريدة في ي":"تويتر"قال ف الوطنية الشركات بين اتفاقيات اليوم عقدنا
هللا يئة بمش ستسهم تي وال السعودي٬ ن الب زارع م مالك مع والغذائي الزراعي المجال
ا محلًي ويقه تس بر ع تدامة مس ة تجاري ل مراح ى إل ه ونقل ج للمنت دة جدي اق آف ح فت ي ف

 ".وعالمًيا
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الثقافةعنوان أصيل:وزير وطني لمنتج اقتصادية نافذة السعودي البن

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد19784العددالكاتب 1تكرار

الثقافة أصيل:وزير وطني لمنتج اقتصادية نافذة السعودي  البن

 

 )الرياض(»عكاظ«
السعودي ز والمرك والزراعة والمياه البيئة وزارة مع تعاونها عن الثقافة وزارة أعلنت
ة الوطني الشركات ن م المستثمرين بين اتفاقيات توقيع حفل تنظيم االقتصادية٬ لألعمال
في البن ومزارعي الوطنية الشركات بين التعاون لتعزيز السعودي البن مزارع ومالك

ي الخوالن ن الب زارع م ضمنها من المعروفة المحلية ى.المناطق إل ات االتفاقي دف وته
راء بش الشركات تزام ال بر ع ن الب ومزارعي ة الوطني ركات الش ن بي اون التع ز تعزي
تزام واالل ة اإلنتاجي تحسين ى عل يز الترك ع م اج اإلنت تدامة اس لضمان ن الب محاصيل

وإبراز العالمية٬ المعايير وفق الجودة تحمل3بمواصفات ل األق على تجارية عالمات
من ثر ألك الممتد التاريخي ين300اإلرث وتحس ة٬ المملك ي ف ن الب ة زراع ي ف ام ع

داد اإلم لة بسلس ا وربطه ة النموذجي زارع الم ايير مع ر وتطوي ة الزراعي ات الممارس
 اللوجستية
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وقرائنهاعنوان الوحيدي بئر

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الجهنيالكاتب لويفي الرصد23296العددمحمد 1تكرار

وقرائنها الوحيدي  بئر
 
 
 
 
 
 
 
 

الجهني لويفي  محمد

ل قب لحضارات اً مهم اًء مين ت كان د فق مالي الش الساحل مدن أقدم من أملج محافظة تعد
أشهرها ل ولع ت الوق ذاك ج أمل بأسماء ك ذل ة التاريخي المصادر ت وثق د ولق اإلسالم٬
ة المختلف بحضاراته ان المك دم ق ى عل اهدا ش ف تق ة التاريخي اآلثار ومازالت .الحوراء

األحداث تاريخ في مهما اسما الحوراء كانت اإلسالم  .وبعد
 

ة تاريخي ة أهمي بها أكس ا به ر يم ذي ال اج الح ق طري ي ف خاصة ة الرحال ب ي.وكت وف
ا وواحاته أملج مزارع أقدم عن مقاًال سابقا كتبت التاريخي البحث خالل من لذلك تتبعي

بها الغذاء ابقًا.ومصادر س المياه مصادر عن أكتب ذلك ولتوثيق به بدأت لما واستكماال
مصادر أشهر ل ولع ة تاريخي شهرة ولها الحاج طريق على تقع التي وخاصة أملج في
ا مائه ة بعذوب يز وتتم اج الح ق طري ى عل ع تق تي وال دي الوحي ئر ب ج أمل ي ف اه المي
األخرى٬ ئر الب ى ال يصل حتى رحلته أثناء العذب بالماء الحاج منها ويتزود وغزارتها
ة الدول دت م ث حي ج امل ي ف الرئيسي المياه مصدر فترة قبل الوحيدي بئر كذلك وكانت

عام المياه شبكة المياه)1374(منها تحلية وجود رغم تعمل الشبكة  .والزالت
 

ي ف ب قري ت وق ى ال ذب الع اء بالم تجري ت كان فقد العين األخرى المياه مصادر ومن
ى عل ا عملته تي ال دة زبي ون عي ن م وهي ارة الحج ن م ت عمل وسراديب اة قن مجاري

الحاج ق ام(طري ة186ع ر)هجري والعمي ارة العم المشهورة ذلك ك ار اآلب ن وم
والقصيبة والمالحة والعويند والبديعة والبديع والسبخة سمنة وآبار والثميلة نهيش وبئر
ة والحكوم ير واالم ة والرده العصيلة آبار وكذلك ودغبج والدغيبح جليفين وأم أثلة وأم
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ولكن ة القديم االبار من وغيرها وابوطرفاء ومبعوق وًمًرر نبط وآبار البطحاء ونسيان
اندثر وبعضها موجودا بعضها ومازال أشهرها  .هذه

 

باطن ى ال ْر َيُغ م ول االرض سطح من ب قري والماء ببدائية محفورة اآلبار هذه وكانت
الحاضر وقتنا في كما  .االرض

 
ار األمط اه مي ظ لحف ك وذل ا ومشاش ا برك ون يعمل الي األه ض بع ان ك اء الم ة وألهمي

ممكنة مدة ألطول  .وتخزينها
 

الحصول ة وكيفي اه المي ع م ديًما ق الي األه معاناة الكثير يدرك ال قد الحاضر وقتنا وفي
 .عليها

 

اه مي ة بتحلي وقلته وجوده صعوبة على وتغلبت الماء وفرت هللا أعزها الدولة ألن وذلك
الحديثة المياه شبكات طريق عن للسكان وتوفيرها ه.البحر وقيادت الغالي للوطن فشكًرا

 .الحكيمة
 

وفضله نعمه على ونشكره هللا نحمد بعد ومن قبل  .ومن
 

ي ف تعمالها اس ثرة بك ة الجوفي اه المي تنزف نس وال ا فيه نسرف وال اه المي أهمية وندرك
حي لكل الحياة أساس فالماء الضرورة٬  .غير

 
lewefe@hotmail.com 
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الطعامعنوان هدر مؤشر

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

السلطانالكاتب الرصد9877العددصالح 1تكرار

الطعام هدر  مؤشر
 
 

السلطان.د  صالح
 

ي ف ذاء الغ ي ف در واله د الفق ن م د للح ني الوط امج البرن ن ع يرون كث مع يس م ل ا ربم
وب.المملكة للحب ة العام ة المؤسس ى إل ند مس امج البرن را.تنفيذ مؤش امج البرن وطور

ام الطع ي ف در ة.لله كلم ه تعني ا لم ح األفص ة العربي ة اللفظ ي ه ام٬ foodوطع
ة ول.األعجمي بحانه-يق يِن"-س قِ َوَيْس ي نِ ْطِعمُ يُ َو ُه ذِي عراء?"َوالَّ .?79:الش

يرة كث ث وأحادي ات آي ا ط.وغيره أواس ي ف ر للمؤش دار إص أول در 1440وص
مطلع  .2019الموافق

 
األعوام٬ عبر در ومه مفقود طعام وجود على واضحة كثيرة دالئل لدينا المؤشر؟ عالم

تهدف تس ة علمي ة بمنهجي ميدانية مسحية دراسة للحبوب العامة المؤسسة أوال٬:وتبنت
ام الطع ي ف در واله د الفق بة ونس حجم جراء.تقدير ن م ة المادي ائر الخس اس قي ا٬ وثاني

در د.اله الفق ي ف ببة المتس ة والثقافي ة واالجتماعي ادية االقتص باب األس ل تحلي ا٬ وثالث
در رى.واله أخ دول ي ف در باله ا بالدن ي ف در اله ة مقارن ا٬ تراح.ورابع اق ا٬ وخامس

در اله ن م للحد وخطط ة٬.سياسات الدراس خالصة اره اعتب ن يمك ا م و وه ا٬ وسادس
بالهدر مؤشر  .وضع

 
ع بائ ى إل ة المزرع ن م ام الطع انتقال عمليات خالل الطعام من يرمى أو يضيع ما الفقد

أي.التجزئة يرة٬ األخ ة المرحل ي ف ى يرم أو يضيع ا م فهو الهدر٬ المطاعم:أما ي ف
ذلك ونحو  .والمنازل
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ا نتائجه ل ب ة الدراس ي ف تخدمة المس ة العلمي ة المنهجي تعرض أس ن أن.ل ائج النت ى أول
نحو الفقد نحو15نسبة در اله بة ونس ة٬ المائ ي اهمة20ف مس حجم ا أم ة٬ المائ ي ف

نحو غ فيبل در واله د الفق في ى200الفرد عل ة عالي با نس د وتع ام٬ الع ي ف جرام و كيل
العالمي نحو.المستوى المهدر أن المفقود الطعام قيمة العام13٬وبلغت في لایر مليار

والهدر الفقد وحجم نسبة في األطعمة  .وتتفاوت
 

ضعيفة٬ ا أنه أدعي ا٬ معه اعلهم وتف والمؤشر بالدراسة اس الن ومعرفة وانتشار شهرة
في المتابعين عدد المثال٬ سبيل االجتماعي"تويتر"على التواصل وسائل من غيره أو

جدا  .قليل
 

الجوهري ا:السؤال بم ام٬ الطع ع م ا تعاملن اط وأنم ا عاداتن ي ف ا قوي يرا تغي نغير كيف
كبيرا؟ تقليال والهدر الفقد  يقلل

 
ير بكث وب المطل ل التقلي دون ه لكن در٬ اله ي ف خفضا ت حقق التغيير وسياسات .أساليب

وفعالية قوة أكثر تغيير وسياسات أساليب األسباب.مطلوب معرفة طبعا  .وتسبقها
 

الهدر أسباب أكبر الحاجة:من من أكثر ي.الغرف ف ام طع فضل بقاء نرى أن النتيجة
اإلناء أو الزبالة.الصحن إلى كثيرة حاالت في ينتهي طعام يدل.فضل سيئ وضع هذا

للنعم احترام قلة اج.على تحت ك أن ع تتوق ا مم ل أق اء اإلن أو در الق ن م الغرف ي .ينبغ
الحاجة فوق غرف من أهون الغرف  .فتكرار

 
ادي ن ي ف ات الوجب اول تن ان مك ي ف لوحة وضعت أمريكا مدن إحدى في دراستي إبان

ة الحاج در ق ام طع غرف يرجى ا محتواه ة المدين ك تل ي ف السعوديين ال.الطالب د ق
أن اس الن ن م ب للطل وي ق شرعي برر م در ه ن م راه ن ا م ن لك هذا٬ البعض يستسيغ

ودوا تع ا م الف تخ ادات وع سلوك اط أنم على ويعتادوا بشكر.يتغيروا أمورون م ا إنن
رب بحانه-ال ه-س نعم دير واإلسراف.وتق ذير والتب م٬ النع در ه ع من الشكر ن .وم

أو ات جمعي دى ل والئم ال ائض ف تقبال اس اريع مش أو ال بأعم نشيد أن ننسى ال هذا وفي
والمساكين والمحتاجين الفقراء على توزيعه بغرض خيرية٬  .جماعات

 
ة عالمي مشكلة بل فقط٬ محلية مشكلة ليس ك.الهدر البن س رئي ول "يق اس: الن ن ماليي

ن م ان األطن ن ماليي إن ف ك ذل ع وم جوعى٬ مضاجعهم إلى ليلة كل يذهبون العالم حول
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األسواق إلى الطريق في تفسد أو القمامة صناديق في المطاف بها ينتهي الهدر".الغذاء
ك ذل ي ف ا بم ام٬ الطع هذا إلنتاج المستخدمة الموارد في بل المنتج٬ الطعام في فقط ليس

ال الم ورأس ة العامل دي واألي ة والطاق واألراضي ال..المياه وادم ع د تولي عن فضال
درجات اع ارتف ى إل دفع ي ا م الحراري٬ االحتباس في المساهمة الغازات من لها داعي

المناخ تغير من ويفاقم  .األجواء
 

ه ل اهتمام إعطاء دون الصحون٬ بملء تغري السارية والعيش التعامل أساليب من كثير
الطعام من فعال إليه يحتاجون بما ط.قيمة التخطي ي ف ون يخفق تهلكين المس أن واألغلب

لمشترياتهم دى.الصائب ل ام الطع ن م ا به تهان يس ال بكميات يلقون ما كثيرا أنهم بدليل
واريخ ت اء ذا"انته ك اريخ ت ل قب تهالك االس ل م".يفض التعلي تغالل اس ن الممك ن م

المسرفة االستهالك عادات لتغيير ممكنة منطلقات السياسات  .ومبادرات
 

المتاحة ة الطبيعي وارد الم ة محدودي أن ا مفاده ة ثقاف نشر ن المتعي من ذاته الوقت وفي
ة تلبي ة األطعم من د مزي اج إنت ن م ة فعالي ى أعل ل كح ام الطع ائر خس خفض ي تقتض

عددا المتزايدين العالم لسكان المتنامية فقط.لالحتياجات ليس الحقيقي الشكر النعم شكر
لوك والس ب بالقل ا أيض ل ب ان٬ وزان.باللس الف صالح يخ الش ول ة:يق النعم كر ش ن م

الشيء ا منه ل أك إذا ذها ونب ة األطعم ي ف اإلسراف وعدم الطعام وتوقير الطعام احترام
ى يلق اقي والب ير اليس الشيء ا منه يؤكل الكبيرة الموائد القمامات٬ في الباقي ينبذ اليسير
ا علين يخشى ذي ال ة النعم ر كف ن م ة٬ العافي هللا نسأل النعمة٬ كفر من هذا القمامات في

عقوبتها  .من
 
وسلم-النبي عليه هللا "يقول-صلى َعليَها: ما يُِمْط ولْ ُخْذَها َيأْ لْ فَ ْم َحِدكُ أَ َمةُ قْ لُ َسقََطْت َذا إِ

ا َولَْيأْكُلَْه األََذى ن ي"م الت ة العظيم د والموائ يرة الكث ة باألطعم ف فكي دة٬ الواح ة اللقم
ورأى ليأكلها٬ ثم القمامات؟ في وتنثر وسلم-تفرط عليه هللا ق-صلى الطري في تمرة

وقال الشريفة٬ بيده "فأخذها ُتَها: َكلْ ألَ الزكاة ِمَن َتُكوَن أَْن أَْخَشى أَنِّى ا"لَْوالَ رفعه لكن ٬
ق الطري ن ه.م وآل د محم ى عل رم ح هللا ألن اة٬ الزك ن م ون تك أن ا أكله ن م ه ومنع

إهدارها وعدم النعمة وتوطين النعمة تقدير من هذا  .الزكاة٬
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الهواءعنوان لجودة التقنية واستخدام التلوث

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

باحيدرةالكاتب الرصد9877العددهيثم 1تكرار

الهواء لجودة التقنية واستخدام  التلوث

 
 

 

باحيدرة.د  هيثم
 
 

جانب كل ن م ي النق ير غ واء واله دخاني ال والضباب وث التل ا بن ط بعض.يحي ي وف
واء اله ي ف ة عالق الملوثة العناصر رؤية بمقدورنا يكون كلة.األحيان مش وث التل د ويع

الصين في خاصة ضخمة٬ عامة ال.صحية كلة المش ذه ه م حج عن أل نس دما عن ن لك
األقل على اآلن إلى دقيقة إجابة مدهشان.نجد جديدان اختراعان حاليا األفق في ويلوح

ذلك يغيران  .قد
 

الم الع ي ف ة الدفيئ لغازات مصدرة دولة أكبر الصين ام.تعد ع ي تجاوزت2014وف
العالمية الصحة منظمة اقترحته الذي للتلوث الوطني المعيار السهل.الصين من وليس

ية القياس األساليب خالل من التلوث لمستويات دقيقة تصنيفات على الوقوف ن.دائما لك
وم يق الذاتية بالطاقة يعمل صغير جهاز عن عبارة وهو التلوث٬ مرقاب النور إلى ظهر
واء اله وث تل حول ات البيان ع لجم السيارات على وضعه ويمكن الهواء٬ جودة بمراقبة

به يوجد مكان كل  .في
 

شخص ألي يمكن ث حي ات٬ للبيان ة الكامل فافية الش يضمن ا بم وث التل اب مرق وصمم
از الجه ا يجمعه تي ال ات البيان ى إل ول للوص ص مخص ي ذك اتف ه ق تطبي تخدام .اس
الي٬ الح ع الموق ي ف وث التل تويات مس من للتحقق البيانات تلك استخدام ذلك بعد ويمكن

إليه االنتقال سيتم مكان حول بيانات لمعرفة التطبيق استخدام  .أو
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از جه فهو الهواء٬ تلوث مستوى على الوقوف بواسطته يمكن الذي الثاني االختراع أما
بالضبط ط المحي واء اله وث تل مدى رؤية السهل من يجعل الذي الدخاني٬ الضباب ظل

الوقت.بالعين ي ف واء اله جودة ار إظه ه ويمكن س٬ أمل دائري بتصميم الجهاز ويتميز
واء٬ اله ي ف وث التل دار مق ى إل ل الظ ون ل ة درج تشير ث حي الظل٬ تخدام باس ي الفعل

ا تلوث ثر أك واء اله ان ك ق أغم الظل كان كلما أنه ات.بمعنى بيان ى إل الوصول ن ويمك
عرض للمستخدمين التطبيق هذا ويتيح أيضا٬ مخصص ذكي هاتف تطبيق عبر الجهاز
اء أنح ع جمي في محددة مواقع في التلوث مستويات أو المدينة٬ في العام التلوث مستوى

 .المدينة
ين ش ين هواتش تراعين االخ ال ك مم ص د ين.وق الخاص ن التطبيقي ن ع ين ش دث وتح

قائال "بالجهازين المحيطة: ة الحقيقي واء اله ودة ج توى مس ى عل وف الوق للجميع يحق
تمرار االس ى إل ة بحاج كانوا إذا ما يقرروا أن يمكنهم البيانات هذه مثل على وبناء بهم٬

منه الخروج أو حاليا فيه يعيشون الذي المكان أيضا.في دن الم ي ف للمسؤولين ويمكن
ر غي ات االنبعاث تتبع أو الفعلي٬ الوقت في التلوث الكتشاف كدليل البيانات هذه استخدام

الليل أثناء  ".القانونية

 
أن المنشورة الدراسات إحدى ام1.24قدرت ع الصين في وفاة حالة 2017مليون

الصحة ى عل يرا كب را خط ل يمث واء اله وث تل أن ني يع ا م واء٬ اله وث تل ن ع نتجت
وث التل تويات لمس ة الدقيق ة المراقب ة أهمي دواعي ن تتبي ثم ومن أن.العامة٬ أمول والم

ة حقيق اس للن ر يظه ر األم ذا ه ألن ر٬ آخ أثير ت ع للجمي وث التل ات بيان ة إلتاح ون يك
ره وأث ه وحجم وث ة.التل الرقمي ات البيان ل تجاه عب الص ن م ون يك ا م ا ودائم
ة الدقيق اس.واإلحصاءات الن ي الفعل ت الوق ي ف وث التل ات بيان تشجع أن ين ش ل ويأم

التلوث مستويات تقليل على العمل على وتساعد اليومية٬ عاداتهم تغيير  .على
 

ة العالمي الصحة ة لمنظم ا وفق ه إن حيث الهند٬ في مماثلة جهود تبذل متصل سياق وفي
سبب خامس وهي العالم٬ في األسوأ بين من دلهي الهندية العاصمة في الهواء جودة تعد

د الهن ي ف اة للوف س ركة.رئي ش تطوعت امت٬ الص ل القات ذا ه ة لمحارب ة محاول ي وف
ة خدم ة المدين واء ه ف وتنظي ة لتنقي ام نظ لتصميم يري خ مشروع بتنفيذ هندية هندسية

دلهي في المقيمين تخدام.لجميع باس ام النظ ذا ه ي ف واء اله ة تنقي زة أجه تطوير تم وقد
روق ف ف وتوظي منحن٬ ل هيك استخدام على األجهزة وتعتمد الهوائية٬ الديناميكا مبادئ

ونظيف بارد هواء وإخراج الملوث الهواء المتصاص الهواء  .ضغط
 

14



انق٬ الخ ف الكثي دخاني ال الضباب بسبب عام بعد عاما الصحف عناوين دلهي وتتصدر
ا له المجاورة والمناطق المدينة يغطى ة.الذي المعلق يمات الجس تويات مس اع ارتف ع وم

ا قطره نصف غ يبل التي سعت2.5الدقيقة خطيرة٬ ة عالي تويات مس ى إل تر ميكروم
الجميع إلى يصل أن يمكن حل إيجاد إلى  .الشركة

واء اله ة لتنقي ة العمالق راج األب ن م سلسلة عن عبارة هو الشركة تقترحه الذي والنظام
بالتنقيط الري بنظام تروى زراعة أحواض رئيستين٬.تعلوها حجرتين برج كل ويضم

ى إل ضخه ل قب وث المل واء اله ة لتنقي واألخرى واء لله بية النس السرعة ادة لزي واحدة
د بع يجذب ضغط فرق إلحداث منخفضة٬ حرارة درجات وعند عالية بسرعات الخارج

برج ال و نح والملوث الدافئ الهواء ي.ذلك ف رج ب ل ك إن ف الشركة٬ ديرات تق وحسب
ارتفاعه يبلغ تنظيف18النظام يمكنه ا30مترا يومي واء اله ن م مكعب تر م ون ملي

تقريبا1115000بمعدل الساعة في الهواء من مكعب  .متر
 

فقط الشركة اقتراح من األول الجزء سوى األبراج هذه تشكل ذ.وال التنفي خطة وستبدأ
ا ارتفاعه غ يبل تي ال راج٬ األب ن م حلقة بتركيب الشركة اعتمدتها حول60التي ترا م

راج األب ب تركي ك ذل د بع م يت أن ى عل ارجي٬ الخ وث التل دفق ت ف لوق ة المدين دود ح
منها واحد كل ارتفاع يبلغ التي في18األصغر واحدا مربعا كيلومترا مداه ويبلغ مترا

ة المدين داخل واء اله ة نظاف تضمن األبراج من شبكة لتكوين المختارة الساخنة .النقاط
إضافة السيارات٬ بأسطح ربطها يمكن خفيفة بأجهزة الهواء تنقية نظام يستكمل وأخيرا
وث تل تويات مس ب لتراق ة المدين أنحاء جميع تجوب طيار دون الطائرات من شبكة إلى

سوء.الهواء دى بم الوعي ادة زي هي واء اله جودة لتحسين األولى الخطوة كانت وإذا
ت الوق ذا ه ي ف الم الع ير تغي على ستساعد هذه مثل أجهزة فإن الواقع٬ في الهواء جودة

 .الحرج
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الخبر تفاصيل

الخبر المناخ؟عنوان تغير خطورة العالم يرى كيف

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الحبيبالكاتب الرصد17560العددعبدالرحمن 1تكرار

المناخ؟ تغير خطورة العالم يرى  كيف
 

 

الحبيب  عبدالرحمن

كل« تخسر يرة٬ كب اقتصادية خسارة كانت لقد وجسدًيا٬ عاطفًيا للغاية٬ هائل شيء إنه
ك.شيء يمكن وال ك منزل داخل تتصاعد وهي اه المي اهدة مش د عن بالعجز الشعور إنه

يء ش أي وى.فعل س عليك ا وم شيء٬ ل ك تغمر ف وكي ع٬ ترتف ي وه اه المي تشاهد
استطالع».االنتظار ى عل ه إجابت ي ف ل٬ جوي ويبال ب يكي المكس واطن الم ه قال ا م هذا

المناخ لتغير العالمية  .المخاطر
 

ات السياس انعو ص اج يحت اخ والمن ة بالبيئ ة المتعلق رارات الق ب أنس اذ اتخ ل أج ن م
والمختصين العلماء قبل من فقط ليس والمعلومات البيانات من المزيد القرار وأصحاب
ى إل ؤدي ت أن ن يمك ة الكافي ير غ ات فالمعلوم اديين٬ الع اس الن المستوى على أيضاً بل

اتخاذها وسبل وميزانياتها البرامج تقدير  .سوء
 

الم٬ الع توى مس ى عل اخ المن ير تغ لمخاطر الناس تصورات بحث فيها يتم األولى للمرة
يلي تفص م فه ى عل ات السياس انعي ص لمساعدة اص الخ رأي ال تطالع اس إجراء بر ع

العام عليهم:للرأي يؤثر وكيف المناخ تغير في الناس يفكر أوكيب.كيف برنارد يقول
كينيا( واإلعالم٬ المجتمع تمكين حول«):مبادرة ات المحادث ذه ه نجري أن المهم من

مجتمعاتنا مع ا٬.المخاطر منطقتن ي ف األمطار هطول أنماط تغيرت المثال٬ سبيل على
الظروف ذه ه ع م ف وتتكي أسرع بشكل تنمو مختلفة محاصيل زراعة إلى نحتاج لذلك

 .الجديدة
 

تر ريجس دز لوي ة مؤسس ه ب ت قام تطالع Lloyd)s Registerاالس
Foundationدون يعتق الم الع توى مس ى عل اس الن ة أغلبي أن ائج النت أظهرت وقد ٬
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دانهم بل ي ف ل المقب ل للجي ًدا تهدي يشكل اخ المن ير تغ ل.أن ك ن م ة أربع ن م ثر أك ال ق
المائة41(عشرة العالمي)في المخاطر مسح ي ف ابلتهم مق تمت ذين ال من أشخاص
تهديًدا2019عام يشكل المناخ تغير للغاية«إن ي»خطيًرا ف دانهم بل في الناس على

وقال المقبلة٬ العشرين يشكل28السنوات إنه آخرون المائة ما«في حد داً»إلى تهدي
ة ثماني ل ك ن م واحد ال ق ا بينم يرا٬ً ة13(خط المائ ي ه)ف ى«إن عل ًدا تهدي ل يمث ال

 .»اإلطالق
 

اداً اعتم ير كب بشكل ا وفهمه المناخ تغير بمخاطر االقتناع يختلف كيف تبين النتائج هذه
التعرض ي ف راد األف ة وتجرب س والجن والسن البلد مثل المعقدة العوامل من عديد على

المخاطر يدركون األغلبية أن من الرغم على لها٬ التعرض عدم أو قاسية  ..لمناخات
 

الم الع في الملوثين أكبر إن د(المفارقة الهن ا٬ أمريك م)الصين٬ غيره ن م ل أق ون يقلق
المناخ تغير الم٬.بشأن بالع ون الكرب اث النبع مصدر بر أك ثاني المتحدة٬ الواليات ففي

المناخ21يرى تغير أن الناس من المائة اإلطالق«في على تهديًدا ات.»ليس الوالي
ل الدخ ذات دان البل ن بي اخ المن ير تغ ي ف ككين المتش ن م بة نس ى أعل ديها ل دة المتح

ع ر.المرتف تغي أن بش ا قلقً ل أق الم٬ بالع ون للكرب ج منت بر أك ي وه ين٬ الص ي ف ذلك ك
يرى حيث بـ23المناخ٬ مقارنة للغاية٬ خطيًرا تهديًدا يمثل أنه فقط المائة ي29في ف

و رأي لديهم ليس ممن تهديدا12ًالمائة ليس المناخ تغيير بأن يشعرون المائة كما.في
ة مماثل الم٬ الع ي ف ون الكرب ات النبعاث مصدر بر أك ث ثال الهند٬ في الشك مستويات أن

ينكر حيث خطرا19ًألمريكا٬ يشكل المناخ تغير أن المائة  .في
 

ة الديموغرافي يرات للتغ ا وفقً اخ المن ير تغ مخاطر تجاه الناس مشاعر تختلف إذ.كذلك
نيفات تص ى عل م٬ مه ن لك غير٬ ص أثير ت ا لهم س والجن ر العم أن تطالع االس د وج

ًدا.المخاطر ج يًرا خط ًدا تهدي اره باعتب المناخ تغير لتصنيف عرضة أكثر الشباب كان
ن الس ار بكب ًة مقارن ة٬ المقبل ا عاًم رين العش دار م ى عل دهم بل ي ف اس ر.للن ينظ ا كم

النساء من جدية أقل نحو على المناخ تغير إلى عموًما  .الرجال
 

ن ع اجم الن رر الض ة بتجرب أثر تت اخ المن ير تغ اطر مخ أن بش ر النظ ات وجه أن ا كم
يًرا خط ًدا تهدي اخ المن ير تغ برون يعت ن م بة نس د تزي ث حي المتطرفة٬ الجوية الظواهر

اس ق س طق من انون يع ذين ال ألولئك عوامل.للغاية أن ى إل االستطالع ائج نت ير وتش
مؤثرة عوامل أيًضا تكون قد المناخ٬ تغير حول النقاش وتسييس التعليم مثل  .أخرى٬

 

تُظهر الدراسة ا«خالصة تماًم ف مختل بشكل تُسمع اخ المن ير بتغ المتعلقة الرسالة أن
الم الع ول دز»ح لوي ة لمؤسس ذي التنفي رئيس ال ج كلي ارد ريتش ور البروفيس ب حس
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ة.ريجستر وثم آخرون يعارضهم ا بينم الخطورة ة غاي ي ف الوضع يرون أناس هناك
الوسط في عدم.أغلبية وكذلك والمعلومات٬ البيانات دقة يكتنف الغموض يزال ال إذن٬

ر كثي دى ل البيولوجي وع والتن اخ المن وحماية البيئة لصحة المدي بعيدة الفوائد وضوح
الناس  .من

 

م ث ن وم اة٬ الحي ودة ج ي ف وتحسن والمرضى راض األم ي ف نقص تعني البيئة صحة
د البل ي ف الصحة ة ميزاني اليف تك خفض د.تعني الفوائ ع جمي أن نالحظ أن م المه ن م

معظم ن لك اقتصادية٬ د فوائ ع الواق ي ف ي ه ة البيئ صحة تحسين ن م ها قياس م يت التي
ال٬ الم أو ارة بالتج خاص بشكل يتعلق أنه على االقتصاد في التفكير إلى يميلون الناس

د يع للبشر ة منفع ه خالل من تعود شيء أي أن د.»اقتصادًيا«إال يوج ال ه أن كلة المش
خطط ي ف ة كأولوي ة البيئ صحة إدراج رار الق أصحاب ى عل فيصعب لذلك مالي تقييم
ذي ال ور الجمه ن م ير كب قطاع رضا عدم يواجهون فقد وضعوها لو وحتى الميزانية٬

ل الطوي دى الم ى عل أثيره ت أتي ي البيئة تحسين أن سيما ال مستعجلة أولويات ذا.لديه ه
البيئة لصحة المدى بعيدة بالفوائد عامة قناعة لتعميم الوعي نشر  ..يتطلب
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حملةعنوان ويدشن المحلية النباتات وإكثار حفظ مركز لمشروع األساس حجر يضع القصيم أمير خضراء"سمو القصيم في"أرض
السادسة مرحلتها

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

وإكثار حفظ مركز لمشروع األساس حجر يضع القصيم أمير سمو
حملة ويدشن المحلية خضراء"النباتات القصيم مرحلتها"أرض في

 السادسة

 

 

 واس-بريدة
ز عبدالعزي ن ب سعود ن ب مشعل بن فيصل الدكتور األمير الملكي السمو صاحب وضع

وم الي ة البكيري ة بمحافظ ياف األس تزه بمن القصيم ة منطق ير ز,أم لمرك األساس حجر
ة المحلي ات النبات ار وإكث ة,حفظ حمل ن م السادسة ة المرحل دشن ا القصيم"كم أرض

لزراعة"خضراء الحملة بانطالق إيذاناً األولى٬ الشجرة زراعة خالل ألف100من
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ام,شجرة الع المشرف ان الفرح الفيصل د فه بن متعب األمير السمو صاحب بحضور
بالمنطقة البيئة رابطة وزان,على ال دالرحمن عب دكتور ال المنطقة إمارة وعدد,ووكيل

الزراعي بالمجال والمهتمين المنطقة مسؤولي  .من
 

بطول السريعة الطرق زراعة الحملة المدن210وستغطي مداخل إلى باإلضافة كلم٬
ة٬ بالمنطق ات ةوالمحافظ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ة حمل ع م التزامن ا"ب لنجعله

 ".خضراء

 
يم القص ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف دير م رح لش ع الجمي تمع واس
ون ملي ى إل الوصول تهدف تس تي ال الحملة٬ تفاصيل عن الرجيعي عبدالعزيز المهندس
أن ى إل مشيراً التابعة٬ والمراكز والمحافظات المدن جميع في الستة مراحلها في شجرة
المتخصصة ات والجمعي ات الجه ع م بالشراكة وزارة٬ ال ة حمل ع م بالتزامن يأتي ذلك

 .كافة
 

حفظ مركز لمشروع األساس حجر سموه ُوضع حيث المناسبة٬ بهذه المقام الحفل بدأ ثم
المحلية النباتات وزارةوإكثار رع ف ع م بالشراكة ة البيئي وعي ة جمعي قبل من والمنفذ
والزراعة والمياه  .بالمنطقةالبيئة

داف أه ه كلمت ي ف الصقير دالرحمن عب دكتور ال ة الجمعي إدارة س مجل س رئي وأوضح
راض االنق ن م ا وحمايته ا وإكثاره ة النباتي واع األن ظ حف ى إل عى يس ذي ال روع٬ المش

بذورها مستوى,بجميع ى عل نوعه ن م مشروع أول و ه ز المرك أن إلى االنتباه الفتاً
ة الفرص ح ويتي ة المحلي ات النبات واع ألن ة الوراثي ول األص ظ حف ي ف هم يس ة المملك

منه لالستفادة المحلية بالنباتات والمهتمين  .للباحثين
 

جهته مالي,من الش بالقطاع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة روع ف ى عل المشرف أكد
ن م انعكس ئي البي ب للجان تعزيز من بالمنطقة بذله يتم ما أن الصوينع سلمان المهندس

ة كاف ا به ن المهتمي ن بي وظ الملح ام االهتم الل ة,خ حمل ي ف دم ق ا م أن اً أرض"مبين
خضراء مليون"القصيم زراعة إلى الوصول في أسهمت الماضية الخمس مراحلها في
بالمنطقة  .شجرة

 
القصيم,بدوره منطقة أمير سمو و:قال ه اتي النب اء الغط اء وإحي ة بالبيئ ام االهتم إن

القدسي الحديث خالل ومن الحنيف٬ ديننا من ينعكس د"منهج ي ي وف اعة الس ت قام إذا
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ها فليغرس يلة فس دكم تزراع,"أح اس ة أهمي ن ع رعيًا ش يًال تأص دينا ل أن ى إل يرًا مش
اتي النب اء الغط اء وإحي ي ادم,األراض خ ات وبتوجيه ة المنطق ذه ه ي ف ع الجمي أن إذ

ن األمي ده عه ي ول وسمو سعود٬ آل دالعزيز عب ن ب سلمان الملك الشريفين -الحرمين
هللا اء-حفظهما الغط ز وتعزي ع المجتم راد أف ن بي الوعي دل مع ع لرف ود الجه ذلون يب

 .النباتي
 

سموه عشرات:وأضاف ل قب األرض ذه ه ه علي ت كان ما تُعيد وطنية مهمة أمام نحن
الرعي,السنين بر ع النباتي الغطاء على التعدي في جور من حصل ما رأى والجميع

ادة,واالحتطاب القي ات بتوجيه ددة متع ادرات مب من تنفيذه يتم ما أن إلى االنتباه -الفتاً
هللا ة-أيدها بأهمي ع الجمي وعي بشرط ن ولك ه٬ علي ت كان ا م ى إل ور األم إلعادة هو

عليها والحفاظ واستزراعها  .البيئة
 

يرة كب مسؤولية م عليه ار الكب زارعين والم برى الك الزراعية الشركات أن سموه وبين
وتنميتها البيئة على الحفاظ الحمالت,تجاه ذه ه ل مث ي ف ة الفعال اركات المش خالل من

وأن األرض٬ ذه له اتي النب الغطاء ادة إلع ير والكث الكثير ب ع نطم ا زلن ال ا ألنن ة٬ البيئي
والزراعة والمياه البيئة وزارة تبذلها التي الجهود مع بالشراكة خضراء أرضنا  .تكون

 
ذلك ل,عقب الحف ة نهاي ي ف عبدالعزيز بن سعود بن مشعل بن فيصل األمير سمو كّرم

بالبيئة والمهتمين الحكومية القطاعات مسؤولي من ذه,عدداً به ذكارياً ت اً درع لّم تس كما
 .المناسبة
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المبيعاتعنوان في نسبي استقرار بتسجيل موسمه يختتم األحساء تمور مزاد

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

في نسبي استقرار بتسجيل موسمه يختتم األحساء تمور مزاد
 المبيعات

● 

 واس-األحساء
ات الجه ن م دد ع ع م اون بالتع اء األحس ة أمان ه نظمت ذي ال ور التم صرام زاد م اختتم

الحالي موسمه األول٬ أمس االختصاص٬ ذات تقرار2020الحكومية االس بتسجيل م٬
بيع بمتوسط والعرض المبيعات نسبة في لـ900النسبي د(لایر الواح ّن 240/الَم

ور)كيلوغرام للتم الصفقات ن م دد ع رام إب ور للتم دهللا عب ك المل ة مدين شهدت فيما ٬
قيمتها تجاوزت  .ألفلایر41الفاخرة

تمر اس ذي ال زاد الم أن م٬ الملح د خال ن ب ؤاد ف المهندس المكلف األحساء أمين وأوضح
دة ن45م م ثر أك تقبل اس ا ور4000٬يوًم التم ن م ان بأطن ة محمل وردت ة مركب

ة مدين ي ف راد واألف ات المركب تقبال اس ات آلي د تحدي على التنفيذية اللجان حرص مؤكداً
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ا كورون يروس ف د ض ة الوقائي دابير والت ة االحترازي بروتوكوالت ال ق وف ور التم
ة,"COVID19"المستجد الكرتوني وات العب في الواردة التمور استقبال إلى إضافة

اً تدعيم الصرام لموسم التطويرية الخطوات تعزيز بهدف البيئة صحة لمعايير المطابقة
والتداول والسعر الجودة حيث من باألحساء التمور  .لمكانة

لمناسبة ا٬ وكمياته ا وجودته ا نوعيته ب حس التمور م الموس ذا ه مزارعو نّف ص ا فيم
خاصية بها أكس ا مم ام٬ الع ذا ه خالل ل النخي أشجار ا به رت م تي ال المناخية األجواء
وا اعتن ذي ال زارعين الم ن م دد ع ى عل اً إيجابي ا مرودوه ان ك تي ال ة المتنامي ودة الج

الماضية باألعوام مقارنة مرضية مكاسب لهم وحقق  .بمحصولهم
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عسيرعنوان في العامة السنين..الممتلكات مئات منذ الحماية يد لها امتدت وطنية ثروة

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

عسير في العامة منذ..الممتلكات الحماية يد لها امتدت وطنية ثروة
السنين  مئات

 

عامر:إعداد آل  حسن
الشهري:تصوير  علي
 واس-أبها

األعراف أهم من النباتي الغطاء ومنها العامة الممتلكات على والحفاظ السنين مئات منذ
والحفاظ التعدي لمنع رادعة وقوانين أنظمةً أُسست حيث ٬ عسير منطقة في االجتماعية
واألودية النباتي الغطاء ومواقع الغابات مثل العام النفع ذات والمصالح المواقع على
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السيول  .ومجاري

خ بتاري ق تتعل ات ومخطوط ب كت ا احتوته تي ال ة التاريخي ائق الوث ن م ير الكث ير وتش
ت كان ث حي العامة٬ والممتلكات البيئة على الحفاظ لجانب القصوى األهمية إلى المنطقة
آل دالرحمن عب الباحث ويسرد للناس٬ العامة الحياة تنظم مواثيق أو عقود أي مقدمة في

كتابه في عسير"حامد إقليم في واألعراف والتقاليد االهتمام"العادات هذا من مالمح
داً مؤك ٬ نين الس ات مئ إلى بعضها يعود وثائق خالل من عليه والحفاظ الطبيعي بالتنوع
ت وطبق القطع٬ ن م واألشجار ات الغاب ى عل اظ بالحف ت اهتم ة القبلي األعراف أن على

األشجار بقطع يقوم من بحق صارمة  .جزاءات
 

اة حي عن اً غائب اً حالي المعروفة الفطرية الحياة حماية أو البيئية الشرطة مفهوم يكن ولم
أن ى إل يرًا مش ٬ ك ذل ى عل ة موثق ل دالئ د حام آل ورد ي ث حي ٬ ير عس ي ف ان اإلنس
اء الغط ع ومواق ات الغاب ة لحراس ثر أك أو ل رج ن بتعيي وم تق ت كان ة القَبلي ات التجمع

ويسمى ٬ قطع)محمي(النباتي حظر ق تطبي ي ف اعد تس يرة كب بصالحيات ع يتمت و ٬
ات إثب اهد كش يستخدمها ه أن ا كم ٬ ديماً ق ل والحب أس الف بمصادرة يقوم الذي األشجار٬
٬ الفضة ن م ريالين إلى تصل عقوبة وتُفَرض الغابات٬ في األشجار على المعتدي ضد

عليه لألشجار"البرهة"وتفرض ة تفقدي بجوالت يقوم والمحاجر الحمى حارس وكان ٬
عن اره إلخب م وخالفه اة الرع ن م عيون بوضع يقوم كما بها٬ المساس عدم من للتحقق
ة اجتماعي راف أع اك هن ت كان ه أن ث الباح ن ويبي ات٬ والغاب جار األش ى عل ّد تع أي
أو االحتطاب لغرض القطع ن م ات والغاب األشجار ة حماي ى إل جميعها تهدف متعددة٬
تسمح ن حي ي ف ا٬ بتات األشجار من واإلبل البقر بإطعام القبائل بعض تسمح فال الرعي٬

السفلى األغصان على تقتصر معلومة حدود في أخرى  .قبائل
 

"وأضاف يُعَطى: أن تنباتها واس األشجار ى عل المحافظة ي ف ل القبائ حرص من غ بل
٬ يره وغ الطلح مثل األشجار بذور جمع مقابل عينية أو مالية أعطيات واألطفال الرعاة
أن ا كم األشجار٬ تنبات الس ة القبيل ى حم اطق من ي ف ذور الب ذر ب بإعادة الجماعة فتقوم
للمحافظة ائعة الش أو الحمى أشجار لتقليم السنة من معين وقت في تجتمع القبائل بعض
ان وك ادها٬ وإفس أغصانها ى عل و النم ن م ة الطفيلي األشجار بعض ع ومن ا نموه على
ذي ال ل الرج أو زاء ع ه لدي ذي ال ل الرج ل مث طرين المض خاص األش ض لبع مح يس
ائش والحش الصغيرة الشجيرات من االحتطاب تستطيع فال زوجته مرضت أو أصيبت
غ مبال ل مقاب ب كحط تخدامها الس م له تحدد تي ال جار األش ض بع رؤوس بقطع ام بالقي

.مالية " 
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ة وثيق اءت ير"وج عس ة بمنطق ديات التع اهرة ظ ن م د للح ية األساس دة ي"القاع الت
ذ من داد األج أسسه ا م ى عل د وتؤك ب الجان ذا ه زز لتع مؤخرا المنطقة إمارة أصدرتها
حاجة ن م ع تنب أصيلة ة اجتماعي وأعراف شرعي تأصيل ى عل والمبني السنين مئات
٬ ة الطبيعي وار الم ز وتعزي ة العام األمالك ى عل اظ الحف أجل من التكاتف إلى المجتمع

ريم الك رآن الق ي ف اني الرب ه التوجي إلى َوى(استنادا قْ َوالتَّ رِّ بِ ْ ال ى َعلَ وا اَونُ ?َوَتَع َوَال?
ْدَواِن ُع ْ ل َوا ِم ْث ْإلِ ا ى َ َعل وا َعاَونُ ة)تَ الوثيق ي ف نصه ا م ورد ث حي هو"٬ ادي الم دي التع

أموالهم٬ أو أعضائهم٬ أو الناس بأجساد كاإلضرار مجسَّد٬ أو مجسَّم بأي الضرر إلحاق
التشويه٬ أو ب٬ العي أو باإلتالف٬ اإلضرار ذلك كان سواء أنواعها٬ بكافة ممتلكاتهم أو

البخس أو ص٬ النق أو السرقة٬ أو.أو ا وأمواله ة الدول أمالك ب الضرر اق إلح ذلك وك
دارس الم أو ات والكلي الجامعات أو الحكومية المؤسسات محتويات كإتالف العام٬ المال
ة بالكتاب ة العام اظر المن تشويه أو بها العبث أو تشويهها أو النقل٬ وسائل أو الحدائق أو
ر غي ي ف ات المخلف ي رم أو هارية٬ اإلش أو ادية اإلرش اللوحات ى عل أو الجدران على
أو ة العام األراضي ى عل السطو أو ام٬ الع ذوق ال ة مخالف أو ا٬ له المخصصة األماكن
آتها منش أو ة٬ الطبيعي ا موارده ى عل داء االعت أو ا٬ فيه رف التص أو ا٬ منه اع االقتط

الصفات من صفة بأي  .الخدمية
 

والعبث تشويهها٬ أو ا إحراقه أو األشجار بقطع ة البيئ ذاء إي أيًضا المادي التعدي ومن
بضربه الحيوان وتعذيب التاريخية٬ اآلثر على واالعتداء الهواء٬ وتلويث المياه٬ بوارد
أو ه٬ حبس أو ه تعطيش أو ه تجويع أو ه٬ ل خِّر ُس ا م ير غ ي ف تخدامه اس أو ه٬ تعنيف أو
عند الشفرة حّد عدم أو مصلحة٬ دون صغاره وبين بينه التفريق أو يطيق٬ ال ما تحميله

ذلك ونحو  .ذبحه٬
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مبادرةعنوان تنفِّذ جدة تتنفس"تقنية شتلة330لزراعة"..جدة

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

مبادرة تنفِّذ جدة تتنفس"تقنية  شتلة330لزراعة"..جدة

 
 
 

 
 واس-جدة

ادرة مب ن م ى األول ة المرحل دة ج ة بمحافظ ة التقني ة الكلي ذت س"نفّ تتنف دة ي"ج الت ٬
زراعة والزراعةشتلة330٬تتضمن اه والمي البيئة وزارة فرع مع ةبالتعاون بمنطق

التطوعية الفرق من وعدد المكرمة  .مكة
واء األج دال واعت جير والتش ة الزراع م موس ول دخ ع م التزامن ب ة الحمل ذه ه أتي وت

زراعة بهدف التصحر330٬المناخية٬ ار آث ن م د والح اتي النب اء الغط ولزيادة شتلة
الحياة جودة مستوى وتحسين البيئة حماية إلى باإلضافة الرملية العواصف  .وتقليل
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والكهرباءعنوان المياه استهالك ترشيد مشروع لجنة يرأس الجنوب ظهران محافظ

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المياه استهالك ترشيد مشروع لجنة يرأس الجنوب ظهران محافظ
 والكهرباء

 

 
الجنوب  واس-ظهران

وم الي اح القرق فالح ن ب د محم وب الجن ران ظه افظ مح مشروع,رأس ة لجن اع اجتم
اء والكهرب المياه استهالك د"ترشيد نزي يد الملكي"بالترش السمو صاحب ه أطلق ذي ال

ير عس ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب طالل ن ب تركي ة,األمير اللجن أعضاء ,بحضور
بالمحافظة االحتفاالت مركز بمقر  .وذلك

 
الم س دالعزيز عب دس المهن المحافظة ي ف اء الكهرب عبة ش دير م ة اللجن ق منس وأوضح
ا تحقيقه دى وم ة الخط داف أه ة مناقش ى عل تملت اش اع االجتم اور مح أن ي٬ ,الوادع
ي ف اه والمي اء الكهرب يد وترش ض تخفي تستهدف ة الخط ايير مع ق تطبي أن ى إل مشيرًا

ع المجتم شرائح جميع لدى الوعي ثقافة ترسيخ خالل من ة,المحافظة٬ الحمل أن اً مبين
الحملة أهداف لتحقيق مستمرة واإلعالمية  .التوعوية

 
المحافظ,بدوره ي,ثمن الت ادرة المب ذه ه ى عل ير عس ة منطق ير أم لسمو الكبير الدور

ة جائح ة مواجه ي ف ة المملك ود جه دعم ل اء والكهرب اه المي تهالك اس ض خف في هم تس
لوكيات وس يد الترش ة ثقاف ة وتنمي ة٬ المنطق ي ف ع المجتم ؤولية لمس استشعارا ا٬ كورون
ة المجتمعي ائز الرك ن م يزة رك د يُع يد الترش أن حاً موض الجائحة٬ د بع ا لم االستهالك

 .المهمة
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشرقيةعنوان من:أمانة أكثر وشتلة137زراعة شجرة وسبعمائة ألف

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

الشرقية من:أمانة أكثر شجرة137زراعة وسبعمائة ألف
 وشتلة

 

 
 

 متابعات-التحرير

من ثر أك ة زراع تم أنه الشرقية المنطقة أمانة ي137كشفت ف تلة ش بعمائة وس ف أل
ة المنطق ة امان مع بالشراكة والمياه والزراعة البيئة وزارة مبادرة ضمن األمانة بلديات
ارس م ة نهاي تى ح تله ش ون ملي نصف ة بزراع المستهدفة ادرة المب ذه ه ي ف الشرقية

ن2021 م ثر أك ة زراع م ت ا فيم ن٬9700 والميادي وارع الش ي ف جيرة وش جرة ش
ة زراع ذلك وك ات٬ والكورنيش ات والوجه دائق اتل680والح مش ن م رة زه ف أل

.االمانة

ي ف الصفيان ز العزي د عب ن ب د محم الشرقية المنطقة بأمانة الرسمي المتحدث وأوضح
صحافي وتنويع:بيان لتعزيز األمانة خطة ضمن تأتي والشتالت٬ األشجار زراعة أنه

باإلضافة ة٬ المنطق ى عل الي جم ر أث ن م ا له لما األشجار هذه خالل من النباتي الغطاء
األشجار أن ب موضحا للمنطقة٬ سياحي جذب وعامل لألوكسجين٬ كمصدر أهميتها إلى
ة دائم ة المحلي ة البيئ ع م ق يتواف ا بم ارة مخت ت كان ا زراعته ت تم تي ال تالت والش

للمباني التحتية البنية على خطورة تشكل وال  .الخضرة٬
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ارة وعم دائق للح العامة اإلدارة وتنفذها األمانة بها تقوم التي التشجير عمليات إن وقال
أن أنها ش ن م الي وبالت التصحر٬ ل مث لبية الس ار اآلث بعض ف تخفي ى عل ل تعم البيئة٬
ة الناحي ن م تدامة اس ثر أك ا يجعله ا بم يرات٬ التغي ذه ه ل لمث ة مرون ثر أك المدن تجعل
دن الم نة وأنس اة الحي جودة في اإلسهام إلى تسعى األمانة بأن مبيناً والبيئية٬ االقتصادية
الحضري المشهد وتحسين منها الفرد نصيب وزيادة الخضراء الرقعة زيادة خالل  .من

يا األكاس جار بأش دمام بال ز العزي د عب ن ب ايف ن ير األم ق طري ة زراع م ت ه أن ر وذك
دد ول188بع بط اف الغ جار أش ة وزراع جرة٬ ن3ش اب ق طري ي ف ات مثلث تر م
سالكو(خلدون ن110بعدد)1مثلث ب هللا د عب ارع ش ي ف أشجار ة وزراع شجرة٬

أشجار ة وزراع هيبرد٬ بتونيا بزهور طالب أبى بن على الخليفة مثلث وزراعة عمر٬
ن م دد ع ر وتطوي ذ بتنفي اإلدارة ت قام ا كم ان٬ حي ن ب ابر ج ارع ش ام هش ن اب ارع ش
ة كلي بمساحة الحياة جودة معايير تحقيق بهدف الواحة حي ممشى آخرها وكان المماشي

احة?م24176 بمس راء خض طحات حي2م٬11587ومس ص ى ممش من وتتض
احة بمس الرمل لوضع2م2835من مخصص ان ومك دم الق افي ح المشي ة لممارس

ة الهوائي درجات لل ص مخص ى ممش ى عل ة الواح ي ح ى ممش وى يحت ا كم ة٬ األحذي
من2م1600بمساحة أكثر وزراعة أجهزة٬ أربع بعدد القوى أللعاب 200ومنطقة

ة وجلس ال لألطف ن لعبتي ب وتركي ة٬ المنطق ة بيئ ع م ب تتناس ة متنوع وشجيرة جرة ش
السن لكبار  .خاصة

تخصيص م ت ه أن ى ال ار ة500وأش خط حسب الشرقية ة المنطق ة ألمان تلة ش ف أل
اري الج ام الع ن م ة الثاني ة للمرحل اج ه2020اإلنت البيئ وزارة ع م اون بالتع م٬

ل مث ة النباتي واع األن من عدد زراعة تتضمن والتي والمياه ان٬(والزراعه الب ح٬ الطل
السلم االراك٬ األثل٬ السدر٬ القرض٬ ى)الغاف٬ عل ل العم ا حالي يجري ه أن الى الفتا ٬

ادة زي دف به المرتبطة٬ ديات والبل دمام ال حاضرة ديات بل ي ف الثانية للمرحلة الزراعة
الشرقية المنطقة مستوى على الخضراء الرقعة من الفرد نصيب وزيادة النباتي الغطاء

المملكة رؤية مؤشرات أحد  .2030وهي

ة زراع تهدف تس ة األمان إن ال ن750وق م د الجدي وم الموس الل خ تلة ش ف أل
مارس2020أكتوبر  .م2021الى

من ا به المحيطة ة البيئي الظروف بتحمل تتميز واألشجار الشتالت هذه أن إلى وأشار
تهدفة المس ع المواق د تحدي د بع ك وذل ة٬ المنطق ب بحس اه للمي تهالكها اس ة وقل الحرارة
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الشتالت عدد من الطرق احتياجات وتحديد ثالثيا٬َ المعالجة بالمياه تروى التي للزراعة
الخطوة ذه ه أن ا كم ا٬ لريه الحديثة الري شبكات وتصميم المستهدفة المواقع تهيئة بعد
ة المالئم ة المحلي األشجار وزراعة الزراعية٬ الرقعة واستدامة البيئة على للحفاظ تأتي

للمياه المرشدة الحديثة الري بطرق ومناخها المحافظة  .لظروف

الرشيدة القيادة توجهات مع تتماشى المبادرة أن هللا–وأكد ى–أيدها عل المحافظة في
ة المملك ة رؤي ق وف ا٬ وتنميته ة ة2030البيئ وتنقي ة٬ البيئ سالمة ى عل ة والمحافظ ٬

ة وحماي الخضراء٬ اطق المن احة مس ز وتعزي الظل٬ ر وتوف اء٬ األحي ل وتجمي الهواء٬
ل وتجمي التشجير دعم خالل من للمملكة الطبيعي النباتي الغطاء تنمية وضرورة البيئة٬
ذلك أن مؤكدا وميادينها٬ وشوارعها المدن مسطحات في الخضراء الرقعة بزيادة المدن
وجمالها المدن ألنسنة مجلبة يعد أنه كما البيئية٬ األضرار من كثير تالفي أسباب  .من

ة بزراع قامت رقية الش المنطقة أمانة أن حاضرة150يذكر ديات بل ي ف تلة ش ف أل
ر أكتوب ن م ير األخ م الموس خالل ارس2019الدمام م ى ضمن2020ال ك وذل م٬

ة البلدي ؤون الش ووزارة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ن بي اون والتع اهم التف ذكرة م
ة ومواجه ة المملك ي ف ي الطبيع اتي النب اء الغط ة وتنمي التشجير ادرة مب لدعم والقروية

ة زراع تهدف تس تي ال حر٬ ة3التص التابع والمحافظات دن الم ل داخ جرة ش ن ماليي
ن م ثر أك ة زراع م ت ه أن ا مبين ات٬ ديات300لألمان البل ي ف ة األمان اتل مش ن م ف أل

أكتوبر من الموسم مارس2019خالل خضراء2020الى شرقية مبادرة  .ضمن
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الخبر تفاصيل

الخبر غرامعنوان في تقع جازانية العمر300مزارعة معها وتقضي شجرة

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19117العددالكاتب 1تكرار

غرام في تقع جازانية العمر300مزارعة معها وتقضي  شجرة

الخوالني" الجنوبي"البن الحد في العزة  يستوطن

 

وخصائصها الثمرة عن لشرح تستمع الفيفي عافية  الزميلة

الفيفي-الداير   عافية

جبل في المزارعة"العزة"تسكن جازان منطقة شرق شمال مالك بني الداير بمحافظة
الـ ذات الكي الم الم س ة درجات75جميل م ة ثماني ا منزله ن م القرب ب ك وتمتل ا٬ً عام

ن م أكثر ب ة ي300مزروع الت دة الوحي يدة الس ذلك ب ون لتك ي٬ الخوالن ن للب جرة ش
ذ من ها بنفس دها وتتعه ا وترعاه ا تزرعه ازان٬ ج ة منطق ال جب ي ف ن للب ة مزرع تمتلك

وتحميصها قشرها ثم وتجفيفها ثمارها جني وإلى شجرها٬ لغرس األولى  .اللحظة

الكي الم جميلة المزارعة "تقول تشربت: الصغر٬ ذ من تي وهواي قي عش ن الب ة زراع
ة٬ الزراعي لمدرجاتها فيه تخرج صباح كل تصطحبني كانت التي ألمي٬ جدتي من حبه

ارب يق ا م ذ من ا به ل العم دأت ب تي ال ن للب تي مزرع ي ف أجد نفسي7٬حيث نوات٬ س
باح٬ ص ل ك ا إليه رج أخ ا وأن اط والنش عادة والس ة بالمتع عر وأش بابي٬ وش حتي٬ وص

دي بي قيها وأس ن٬ الب شتالت أزرع وأحركها٬ األرض٬ تربة ك"أحرث تمل ا أّنه ًة مبيّن ٬
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بــ مزروعة مدرجات ي٬)300(ثمانية خوالن بن رة٬)60(شجرة مثم ا منه شجرة
تالته ش من المزيد بغرس البن٬ زراعة في التوسع على باستمرار تعمل أّنها إلى مشيرةً

لـ البن شجر عدد إليصال تطمح كما ورعايتها٬ وأكثر)500(وسقيها  .شجرة
 

اء الم ى عل ا به افظ تح تي ال الطرق بعض المالكي جميلة تتبع األمطار شح موسم وفي
ة الترب طح س ى عل ة اليابس وز الم وورق ائش الحش ع تض ث حي ة٬ الترب طح س وق ف

الـ ة قراب ة ندي ة الترب ي يبق ما بالماء؛ ن3وترشها الب لشجرة ري ال ق يحق ا بم ام؛ -أي
منها الصغيرة ممكن-بالذات وقت  .أطول

 

قالت البن ثمار من شجرها إنتاج "وعن ي: حوال ام الع في وم20ينتج أق ا٬ً كيلوغرام
ي ف واسع نطاق ى عل ه وبيع اإلنتاج لزيادة وأطمح األسرة٬ وأصدقاء لألقارب بتسويقه

ن الب ع بي الت ومح ات ة"المهرجان وطريق ارة مه اج يحت ن الب ار ثم ني ج أّن ًة مبيّن ٬
ن م مصنوع جراب ي ف ووضعه ها٬ بنفس ه جني على تحرص أّنها على مؤكدةً خاصة٬
بتجفيف دها بع وم تق الصحيحة٬ بالطريقة جنيه تضمن حتى لذلك٬ خصيصاً ومُعد الجلد
ية والماش رود الق ن م ه تحرس أن ب وتح طح٬ األس ى عل أو ا منزله اء بفن ن الب ار ثم
ى تُعن تي ال المحالت دى ل أو المنزل في بتقشيره تقوم ثم يجف٬ أن إلى بنفسها والطيور
البن جودة عن تكشف طحنه إلى تحميصه لحظة الزكية البن رائحة أّن إلى الفتًة بذلك٬

التحميص عملية وإتقان المزروع  .الخوالني
 

ن٬ الب ة زراع ي ف دتهن وال ل عم ن أحبب ابات٬ ش بنات خمس المالكي جميلة وللمزارعة
ث حي يرتها٬ مس ال إكم ي ف ن رغبته ن يخفي وال الظروف٬ سمحت ا م تى م اعدنها ويس

دتهن وال ول تق ا فيم ة٬ الراح ن ويمنحه عادة٬ بالس ذلك "يشعرهن ذات: ون أك أن أحب
ومجتمعي أسرتي منه تستفيد منجزاً بعدي وأترك الفائدة٬ أحقق الحياة٬ هذه في  ".أثر

 

المالكي سمحة بعينية-وأوضحت الس للمزارعة الوسطى توصيهم-االبنة دتها وال أّن
لـ ا مزرعته على بالحفاظ ي"دائماً الخوالن ن ي"الب ف تمرار واالس ه ب دأت ب ا م ال وإكم

ن منه وترجو اره٬ بثم اء واالعتن ن٬ الب شجر ن م د المزي وزراعة أراضيها استصالح
ورحيلها بغيابها مزرعتها تموت ال أن  .دائماً

 

ق وتلح دعم وال ون الع د تج وأن ا٬ قريته ي ف ة الترابي رق الط فلتة س الكي الم ت وتمن
بكة وش اه مي خزان توفير تشمل والتي المحافظة٬ في بالمزارعين تعنى التي بالمبادرات

 .ري

36



 

التقليدية باألدوات وتقشيره البن  طحن

الخوالني البن من بإنتاجها تباهي المالكي  جميلة

 
البن وشجرة عاماً السبعين ذات جميلة بين جمعت حب  قصة

البن ثمار جني في أمها تساعد  سمحة

 
واقتنائها التراثيات لصناعة المالكي جميلة  حب

للنخيل السقاية مياه توفير في صعوبة جميلة  تجد
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الخبر تفاصيل

الخبر الـعنوان تخطت لایر4بمبيعات فعالياته..ماليين يختتم القصيم رمان مهرجان

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

الـ تخطت لایر4بمبيعات يختتم..ماليين القصيم رمان مهرجان
 فعالياته

 

 

الرياض"االقتصادية"  من

ات فعالي أمس ت القصيم"اختتم ان رم ان ة"مهرج بلدي ه نظمت ذي ال يحية بالش ع الراب
العامة الشيحية حديقة في وذلك الشيحية مركز وبإشراف البكيرية  .محافظة

 

ات مبيع أن يحية بالش ة الزراعي ة للجمعي ذي التنفي دير الم ير البص دهللا عب ح وأوض
من أكثر بلغت بمشاركة4المهرجان لایر ان75ماليين رم أن.مزرعة ى إل يرا مش

دة جي ويقية تس دة قاع وين وتك ان الرم زارع م ول محص ويق تس ي ف هم أس ان المهرج
ث حي من نيفها وتص ات المنتج ع وتنوي العرض رق ط الل خ ن م المزارعين غار لص

والسعر  .الحجم
 

من انا استحس ت الق تي ال واألنشطة برامج ال ه في تنوعت ان المهرج ات فعالي أن ذكر ي
وح المفت المسرح ا منه ات فعالي دة ع على واشتملت المجتمع شرائح مختلف من الزوار
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المنتجة ر لألس ن ورك ة الحكومي دوائر ال ة وخيم ام الطع ات وعرب ة الترفيهي اب واأللع
عددها  .أسرة120تجاوز
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الخبر تفاصيل

الخبر السكنيةعنوان مكة أحياء من بالقرب تخرج الثعالب

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7332العددالكاتب 1تكرار

السكنية مكة أحياء من بالقرب تخرج  الثعالب

 

المكرمة شقدار:مكة  ابتسام

ي ف ب الثعال خروج ون يالحظ ة المكرم ة مك الي أه دأ ب ا٬ نوعه ن م ادرة ن ظاهرة ي ف
اء الم ا له دمون يق م جعله ذي ال األمر السكنية٬ األحياء من والقريبة الجديدة المخططات
المتحدث أرجع فيما يومي٬ بشكل بالتواجد يستمر منها العديد جعل مما بها رفقا والغذاء

لـ تصريحه ي ف الفالح بندر الفطرية للحياة السعودية للهيئة وطن»الرسمي ور»ال ظه ٬
ي وبالتال ب للثعال دا تهدي يعتبر الذي البرية في الطرائد انخفاض إلى األحياء في الثعالب

البيئي والنظام الغذائية السلسلة  .اختالل
 

الغذائي النظام  اختالل
الل:أضاف اخت ى عل واضحة ة دالل دل ي ا منه ا قريب أو دن الم ي ف األنواع هذه ظهور
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ذه له اء للبق ل األمث ار الخي إن ف الي وبالت رائس٬ الف ة قل بب بس ب للثعال ذائي الغ ام النظ
ا اقترابه ن م اآلن اهدها نش تي ال كالحاالت بديلة غذائية مصادر عن البحث هو األنواع
ع م داخل يت د ق دن والم رى للق العمراني التوسع أن كما الغذاء٬ عن للبحث المساكن من
السكانية التجمعات هذه من بالقرب ظهورها إلى يؤدي مما للكائنات الطبيعية  .البيئات

 
الثعالب  أنواع

وثعلب ي والرمل ر األحم ب الثعل ي وه المملكة في الثعالب من أنواع ثالثة توجد أشار٬
ات المعلوم ة لقل اني األفغ أو ك الفن و وه ع الراب وع الن بوجود ن اليقي دم ع ع م بالنفورد
ار انتش ة قل ع م النطاق ع واس بشكل والرملي األحمر النوعان وينتشر النوع٬ هذا حول
ئي٬ البي ام النظ ي ف يرة كب ة بيئي ة أهمي واع األن ذه ه وتشكل ورد٬ بالنف لنوع واالنحسار
ور والطي ب األران ن م ة البري رائس الف ى عل ذى تتغ تي ال ات المفترس ن م ا إنه ث حي

 .والوبر
 

الثعالب  استئناس
ذا به تئناس لالس ة قابل بر تعت ال ي ه الح الف ن بي ب٬ الثعال ذه ه تئناس اس ة إمكاني ول ح
ى إل ة فطري ة بري ات حيوان ن م ذائي الغ لوكها س ير لتغي برة مج ون تك ا ولكنه لوك٬ الس
ارب التج ل ولع ذاء٬ الغ ن ع للبحث كنية الس اطق المن ن م ا قريب ش للعي ة قابل حيوانات
ا وم واع األن ذه له لوكي والس الغذائي النمط تغير على دليل خير البابون لقرود المشاهدة
ة األغذي عن للبحث المدن حول وفرتها حيث من للثعالب يحدث قد البابون لقرود حدث
ة الفطري األمراض ض بع ال النتق نتيجة اورين المج للسكان دا تهدي تشكل د ق الي وبالت

والحيوان اإلنسان بين  .المشتركة
 

مشددة  عقوبات
ة الفطري ات الكائن صيد أن الفالح٬ الثعالب(أكد ا فيه ا نشاطان)بم ا تجاري تغاللها واس

يرتكب ن م ى عل ددة مش ات عقوب اك وهن التنفيذية٬ ولوائحه البيئة نظام ضمن يندرجان
ر غي ات الكائن صيد أو ام ع بشكل االنقراض ب ددة المه ة الفطري ات الكائن صيد ة مخالف
ات العقوب ون وتتك ة٬ الالزم تراخيص ال ى عل الحصول دون تجاريا واستغاللها المهددة
ه علي نص ا م ق وف الحاالت بعض في السجن إلى العقوبة تصل وقد مالية غرامات من

 .النظام
 

المملكة في الثعالب من  أنواع
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 األحمر

من- وزنه إلى3يبلغ جراما11كيلو٬  كيلو
اإلحمرار- إلى المائل البني فرائه بلون  يمتاز
انتشارا- الثعالب أنواع أكثر  من

 
 الرملي

حجما- الكلبيّات أنواع أصغر من  يعتبر
روبل- إدوارد األلماني التجميع بهاوي تيمنا الرمال ثعلب أو روبل ثعلب  يدعى
حوالي- الثعلب هذا حياة أمد األسر7أو6يبلغ في أكثر يعّمر أن يمكن أنه إال البريّة في  سنوات
قرابة- بين1.7يزن ما وطوله ي52و40كيلوغرامات لحوال ه كتف اع ارتف ويصل 25سنتيمترا

 سنتيمترا
 

 بالنفورد
السهوب- وثعلب الوقور٬ الثعلب الكلبي٬ الثعلب األخرى أسمائه  من
أخرى- في وجوده ويحتمل األوسط الشرق في المناطق بعض في  يتواجد
الجافة- شبه والجبال السهوب في  يعيش
بين- الحيوانات هذه وزن  كيلوغرامات3و1.5يتراوح
جسدها- طول بينيصل ما إلى الذيل إلى الرأس  سنتيمترا90و70من
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فيعنوان تنومة”البيئة“مسؤول حريق عن الناجمة األضرار )فيديو(يكشف

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

في تنومة”البيئة“مسؤول حريق عن الناجمة األضرار  )فيديو(يكشف

 
 

دهللا عب دس المهن ير٬ عس ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فرع عام مدير كشف
تمر اس ذي وال ة٬ تنوم ي ف ة غالم ل جب ق حري عن نتجت التي األضرار حجم الويمني٬

الماضية القليلة األيام مدى  .على
 

لـ ه حديث خالل ح عة”وأوض التاس رة اة”نش قن ى شملMBCعل ق الحري ع موق أن ٬
ر كبي دد ع إلى باإلضافة البري٬ والزيتون العرعر مثل المعمرة٬ األشجار من مجموعة

السطحية األعشاب أن.من الخوف ن م ة حال اك هن ان ك إنه المحافظة سكان أحد وقال
ذلك دون حالت بذلت التي الجهود أن إلى مشيًرا واألهالي٬ البيوت إلى الحرائق  .تمتد

 

الفيديو  شاهد

https://twitter.com/i/status/1320433851873841160 
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر غالمةعنوان جبل حريق إطفاء لمتابعة موحدة عمليات

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23296العددالكاتب 1تكرار

غالمة جبل حريق إطفاء لمتابعة موحدة  عمليات

 

عسيري–تنومه  مرعي

دمج? د بع ه بتنوم غالمة بجبل الغابات حرائق لتهديد باالستجابة معنية خطة تفعيل تم
اص النم محافظتي ة?عمليات ق٬?وتنوم الحري ة منطق تتوسط دة واح ات عملي ة بغرف

المدني والدفاع البلديات من بآليات الموقع ودعم إسناد منطقة وفرق?وتحديد والزراعة
ع م بالتنسيق و?التطوع٬ جزء?أرامك اال ق يتب م ول رش٬ ال ائرة وط األرضي دعم لل

الحريق إلنهاء تتبعه يتم  .يسير
 

علمت اخرى جهة الد“من ر”الب مت ون ملي و لنح وصل ترق المح الجزء احة مس أن
٬ أنمربع ب اه والمي ة والبيئ الزراعة بوزارة المستشار السعدون قتيبه الدكتور وأوضح

ات آلي لدعم المياه اشياب وفتحت الماء وايتات بتوفير المدني الدفاع مع اسهمت الوزارة
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ل قب ن م اتي النب اء الغط ل تأهي ادة إع يتم س ه أن أوضح كما والمتطوعين٬ المدني الدفاع
 .الوزارة

 

 
ة وفرق اذ لإلنق غوث ة فرق ومنها المدني الدفاع مع للمساهمة التطوعية الفرق وتوافدت
ر امي أشراف تحت دة موح ات عملي ة غرف ن م دار ت ا وجميعه ير٬ عس امى ونش السالم

طالل بن تركي األمير  .المنطقة
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تشهدها30عنوان شهر»فيفا«حريقاً األسباب..خالل على )فيديو(تعرف

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3122العددالكاتب 1تكرار

تشهدها30 شهر»فيفا«حريقاً األسباب..خالل على  )فيديو(تعرف

 

التحرير–تواصل  :فريق
محافظة ارب”فيفا“شهدت يق ا م دالع ان العربية٬ المملكة غربي جنوب جازان بمنطقة

معروفة30 غير وألسباب فقط٬ واحد شهر خالل  .حريقاً
 

ة أمني ات وجه دني الم دفاع ال ن م ود جه وسط ق الحرائ بعدوى أصيبت زراعية مواقع
دون ط فق ة المادي ائر الخس ى عل األضرار اقتصرت ا فيم ق٬ الحرائ ذه ه لمباشرة عدة

جرائها وفاة أو إصابات أي  .تسجيل
 

ة الجنوبي ات المحافظ هدها تش تي ال ة القوي اح الري ن بي ا م ت تراوح باب األس ا أم
ام باالهتم الي األه أصوات ت عل ن حي ي ف يره وغ االحتطاب في المتمثلة والممارسات
اإلنسان وصحة البيئة حماية لضمان المحافظات باقي في وغيرها فيفا بغابات  .والعناية

 

الفيديو  شاهد

https://twitter.com/i/status/1320348226415939584 
 

46



 

لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فيفاء..بالفيديوعنوان جبال حرائق وأسباب تفاصيل يرويان مواطنان

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

فيفاء..بالفيديو جبال حرائق وأسباب تفاصيل يرويان  مواطنان

 

 ):صدى(فيفاء

بسبب ك وذل اء٬ فيف محافظة ي ف الماضية ابيع األس خالل ق الحرائ من العديد انتشرت
الحرق طريق عن المزارع مخلفات بقايا من المزارعين  .تخلص

 

اندلعت تي ال ق حرائ ن م اهده ش ا م تفاصيل اء فيف محافظة ي ف واطنين الم د أح وروى
قائال اإلخبارية لـ الماضية "األيام اعة: الس ي حوال الماضية ة الجمع وم ي حريق اندلع

دا جه ذل ب دني الم دفاع ال أن ا مبين ات٬ والنبات األشجار ن م ير كث م الته صباحا العاشرة
ونصف الثانية الساعة حتي استمر الذي الحريق على للسيطرة محدود ى,"غير إل الفتا

الماضية األسابيع في ملحوظ بشكل تكررت الحرائق حوادث  .أن
 

ام النظ ي عل تقضي ق الحرائ المحافظة الي أه ن م ي الفيف موسى د محم دس المهن وقال
ى إل وصلت اء فيف ي ف ررة المتك الحرائق ف والحشرات٬ ات والنب ات الحيوان ن م البيئي
المنازل ببعض إلى ووصلت المثمرة األشجار حرق في وتسببت الزراعية  .المدرجات

 

ة بطريق المزارع ات مخلف ن م المزارعين ص تخل ى إل ق الحرائ بب س ي الفيف ع وأرج
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مجهولة أشخاص بفعل تكون الحرائق بعض أن مضيفا ٬ عليها السيطرة ويفقدوا الحرق
الشكوك يثير مما مختلفة بأماكن حرائق ثالث واحد يوم في نشب  حيث

 

ان مك س نف ي ف وضعها طريق عن المخلفات من يتخلصوا أن المزارعين على واقترح
للمزرعة األسمدة أفضل من وتصبح تتحلل وسوف لها  .مخصص

 

الفيديو  شاهد
 

https://www.slaati.com/2020/10/25/p1748118.html?fbclid=IwAR3jp8O_duWVWnsK5UkUeuVCAo9pI_i2WiY-
evYTplKRaXaPjxF6xrLu6H4 
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخضراء"عنوان الوجه"تبوك و بضباء البيئي اإلصحاح أعمال تتابع

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3181العددالكاتب 1تكرار

الخضراء" الوجه"تبوك و بضباء البيئي اإلصحاح أعمال  تتابع

 
 

الحويطي ضاحي  :سالم

ات غاب اطق لمن ئي البي حاح اإلص ال أعم ة بمتابع راء الخض وك تب ة رابط ت قام
م ت ذلك وك ة التطوعي ود الجه ضمن ال األعم ذه ه أتي وت باء ض بمحافظة انجروف الم
ة زراع ال أعم ن م ة البحري البيئية بتنمية المعنية الخضراء الوجه رابطة جهود متابعة

زراعتها تم والتي المانجروف كل2017أشجار ا له الدورية ع6والمتابعة م هر أش
ة البيئ ة تنمي ل عوام م أه د تع تي وال نة س ل ك ن م مارس شهر خالل البذور نثر مبادرة
ع وتمن رى األخ ة البحري اء األحي ة وكاف ة المرجاني عاب والِش ل الموائ ودة وع ة البحري
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والمحلية المهاجرة للطيور امن مالذ وتعبر الشواطئ  .إنجراف
 

م تت تي ال ة البحري ل الموائ ة وتنمي البحرية البيئة صون أعمال ضمن الجهود هذه وتأتي
لالرصاد ة العام ة للهيئ شكرها الرابطة قدمت حيث ٬ تبوك بمنطقة البيئي التطوع عبر
ل للعم ة والداعم ؤلة المس ودهم جه ة والزراع اه والمي ة البيئ ووزارة ة البيئ ة وحماي

البيئي  .التطوعي
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفترتينعنوان بنظام العمل بإعادة يطالبون الشرقية والمسائية«مزارعو »الصباحية

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19117العددالكاتب 1تكرار

الفترتين بنظام العمل بإعادة يطالبون الشرقية مزارعو
والمسائية«  »الصباحية

 

الظالم جنح تحت عبدهللا-عدسة(الباعة  )عصام
الشيبان-الخبر   إبراهيم

اء وإلغ ائية والمس الصباحية ترتين الف ي ف ل العم ادة بإع م مطلبه الشرقية مزارعو جدد
ة الحالي ترة الف ي ف ل العم أن ى إل يرين مش دة٬ الواح ترة ال12(الف باحا5–لي )ص

للغاية  .مرهقة

من أكثر م110وقال رقية الش ة أمان ن أمي ى إل خطاب ي ف رقية بالش د.مزارعين فه
الوطني اج اإلنت حراج ي ف المزارعون دها يكاب تي ال المعاناة إن م(الخبير٬ رق ة المظل

يكون)4 أن ن متطلعي عليكم٬ خافية ليست بالدمام والخضار للفواكه المركزي بالسوق
أشهر عدة منذ المستمرة المعاناة من للتخفيف سريعة استجابة  .هناك
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الساعة عند الوطني الحراج مظلة فتح أن اعة12وأكدوا الس تى ح ل اللي منتصف بعد
والنوم5٬ للراحة الفترة هذه أن إلى مشيرين المزارعين٬ على كبيرا عبئا يشكل فجرا٬

ل يجع ا مم المزارع٬ في العمل إدارة في النهار طوال يعملون المزارعين أن خصوصا
للغاية مرهقة العمل مواصلة  .عملية

 

ترتين الف ام بنظ ددا مج ل العم ادة بإع البوا باحية"وط ائية-الص ة"المس لآللي ا وفق
المنتوجات ريف لتص افي الك ت الوق زارعين الم إعطاء ل أج ن م ابقا٬ س ا به ول المعم
الحراج ح تفت المملكة أسواق جميع أن مؤكدين الجميع٬ متناول في ويكون مباشر بشكل

ترتين ف ى باحية(عل ائية-ص ة)مس الورقي ات المنتج أن ى إل مشيرين ائش"٬ "الحش
م ونيت ك ن ع ال فض زارعين٬ الم داد أع توعب تس وال ة للغاي غير ص ع بموق ويقها تس

الجوية العوامل من المنتجات يقي وال مكشوفا  .الموقع
 

ف٬ التل ن م المنتوجات ة لحماي مناسب ع موق ير لتوف رقية الش ة أمان المزارعون وناشد
أن ا خصوص ة٬ المقبل ة القليل ام األي الل خ بر أك كل بش تبرز س اة المعان أن ى إل ن الفتي
ذروة ال ى إل سيصل ا فيم اري٬ الج ر أكتوب خالل ا فعلي دأ ب بالشرقية الزراعي م الموس
ترة الف خالل المنتوجات تسويق عملية يجعل الذي األمر المقبلة٬ الثالثة األسابيع خالل

بمكان الصعوبة من  .الواحدة
 

باإلضافة ة٬ للغاي صعبة ة عملي عشر ة الثاني اعة الس ذ من احنات الش تكدس أن وذكروا
ر األم الظالم٬ ح جن تحت البضائع لتصريف دون يعم المزارعين من الكثير فإن لذلك

جعل بمكانالذي الصعوبة من الظروف هذه ظل في  .العمل
 

م د أك ل رقية٬.بالمقاب الش ة المنطق ة أمان ي ف دمات للخ ن األمي ل وكي ل٬ مغرب اد زي
ة"الرياض"لـ الثاني اعة الس من والفواكه الخضار سوق في الحراج نشاط استمرار أن ٬

ح العامةعشرة للمصلحة جاء صباحاً الخامسة  .تى
 

م ام.وأوضح االزدح ل تقلي ى إل يهدف الحراج لممارسة الوقت هذا تخصيص أن زياد٬
ة٬ بالتجزئ راء الش ة بعملي ون يقوم ن مم راد األف ببه يس ذي ال البشري دس التك وتخفيف

البلدي الحراج مظلتي إخالء لطلب والتشغيل)4و3(إضافًة الصيانة إدارة قبل من
الساعة بعد من يبدأ  .صباحًا7والذي

 

ريح التص ب حس رات المؤش وإن د بع ه تنت م ل ا كورون يروس ف ة جائح أن ى إل ت ولف
ي ف التراخي حال في لكورونا الثانية الموجة من فيه حّذر والذي الصحة لوزير األخير
ى عل الصحة ر وزي شدد كما تطبيقها٬ في البعض تقصير أو الوقائية اإلجراءات تطبيق

واإلجراءات التباعد تطبيق  .وجوب
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م اً.وعبّر داعي ة٬ للباع قة ومش اٍء عن ن م القائم الوضع يسببه لما تفهّمه مدى عن زياد٬
ث حي الى٬ تع هللا إذن ب ة الجائح ن م للخروج ك ذل ل لتحم ة الباع عموم نفسه الوقت في

الجائحة هذه مع التعامل في الدول أفضل من المملكة  .تعتبر

53
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الخبر تفاصيل

الخبر المعبأةعنوان المياه تصدير طلبات استقبال

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7332العددالكاتب 1تكرار

المعبأة المياه تصدير طلبات  استقبال

 

مسلم:الرياض  بندر

ت وطن«علم ة»ال البيئ وزارة ع م يق بالتنس عودية الس ادرات الص ة تنمي ة هيئ أن ٬
الشرب اه مي تصدير ي ف ة الراغب المصانع ات طلب استقبال في بدأت والزراعة والمياه
المطلوبة الشروط جميع استيفاء بعد خاص بريد على وإرساله النموذج وتعبئة  .المعبأة٬

 
الوزراء مجلس  قرار

 
على بناءً الطلبات استقبال في البدء بعملية يفيد الخاص القطاع إلى خطاباً الهيئة أرسلت
ة المملك ارج خ ى إل أة المعب الشرب اه مي تصدير على وافق الذي الوزراء مجلس قرار

السعودية خارج إلى والثلج المعبأة غير الشرب مياه تصدير ومنع ضوابط٬  .وفق
 

ى عل يحصل أن بالتصدير أة المعب الشرب مياه لمصنع السماح الوزراء مجلس يشترط
التحقق أهمها المتطلبات٬ من عدد توافر بعد والزراعة والمياه البيئة وزارة من رخصة
اه مي ن م ة المحلي السوق ة حاج ة تغطي ن م ق والتحق ة٬ المائي وارد الم تنزف تس أال من
ي الت أة المعب الشرب اه مي ات لكمي ى األعل السقف التصدير يتجاوز بأال المعبأة الشرب
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اً قائم المصنع يكون وأن واحد٬ لتر على المياه عبوات سعة تزيد وأال الوزارة٬ تحددها
المحلية السوق في كافية بكميات متوافرة معبأة شرب مياه وينتج التشغيلية الناحية  .من

 
اري س ني ف رخيص ت ى عل الً حاص نع المص ون يك ان اً أيض تراطات االش من ض ن م
ذاء للغ ة العام ة الهيئ ن م أة المعب الشرب اه مي تصدير هادة ش ى عل وحاصالً ول٬ المفع
ثروة وال الصناعة وزارة من الصادر للمصنع الصناعي الترخيص يكون وأن والدواء٬

اه المي ومصدر ة اإلنتاجي ة والطاق الجمركية الرموز على مشتمالً أو«المعدنية متجددة
متجددة العبوة»غير لتر«وسعة القياس التصدير»وحدة رسوم سداد مع ٬. 
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الخبر تفاصيل

الخبر قويةعنوان وأرقام شديدة بمنافسة إثارته يواصل الصقور مزاد

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3418العددالكاتب 1تكرار

قوية وأرقام شديدة بمنافسة إثارته يواصل الصقور  مزاد

والحماد الرايس طرح فرخ شاهين بطاقات ثالث على اليوم يقام
 والمجيرمة

 

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

ز عبدالعزي ك المل ان مهرج أرض ى عل ام المق األول الصقور نادي مزاد اليوم يتواصل
ن م ترة الف وحتى3خالل ر ة15أكتوب ثالث ى عل زاد الم ام يق ث حي ل؛ المقب بر نوفم

 .صقور
 

القوية المنافسة تستمر أن ويتوقع الماضية٬ الفترة خالل مثيرة أرقاًما حقق المزاد وكان
المقبلة واأليام اليوم  .مزاد

 

فيحان مشغل للطاروح رايس ال طرح رخ ف شاهين على األولى المزاد بطاقة وستكون
عرضه ه15العصيمي٬ وطول ش إن ه15ونصف ووزن ي٬ راه ع ورب ا 900إنًش

 .جرام
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الحازمي واد ع محمد للطاروحين الحماد طرح أيًضا٬ فرخ لشاهين الثانية المزاد بطاقة
عرضه الحازمي٬ عواد وطوله15وسعد ووزنه15إنًشا  .جراًما850إنًشا٬

 

رازق للطاروح ة المجيرم طرح فرخ شاهين على واألخيرة الثالثة البطاقة ستكون فيما
ه عرض ناني٬ الحس هللا ه16رزق وطول ا ه15إنًش ووزن ي٬ راه ش إن ف ونص

1100. 
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الخبر تفاصيل

الخبر يمتلكعنوان سعودي الثعابين100شاب من والذئاب..نوع التماسيح ويربي

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3418العدد0الكاتب 1تكرار

يمتلك سعودي الثعابين100شاب من والذئاب..نوع التماسيح  ويربي

خطورة من الخبيث"حذر األودية"األسود في بكثرة  الموجود

 

شار  الرياض-عبدالحكيم

ي ف ذئاب وال ابين والثع التماسيح يربي سعودي شاب يكترث ذه?ال ه بخطورة ازان٬ ج
ا تربيته خالل من ا معه ل التعام ارة مه اكتسب أن د بع امة٬ الس والزواحف الحيوانات

سنوات منذ معها والصداقة التعايش  .ومحاولة
 

لقناة ديباجي فهد ة"ويروي ائالً"العربي ق يرة والخط ة الغريب ة الهواي ذه ه ع م ه :بدايات
عمري" كان أن منذ الحيوانات من النوع هذا بتربية ع12بدأت م ت كان تي وال عاما٬ً

ن م ت تمكن شهرين وخالل ب ذئ ة بتربي ت قم ا كم يح٬ التماس ى إل ت انتقل م ث الثعابين٬
معه  ".التعامل

 

إال صغيرا٬ً ان ك أن ذ من يح التماس ع م بسهولة التعامل على قدرته رغم أنه إلى وأشار
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حجمها لكبر معها؛ التعامل اآلن يصعب  .أنه
 

ي:وأضاف وه سنوات٬ ع أرب ل قب ر واآلخ سنوات٬ سبع ل قب األول التمساح أخذت
وجدة الرياض في وتباع مستوردة٬  .إفريقية

 

يضيف الثعابين تربية اجي"وعن "ديب نحو": ك ا100أمتل منه ابين؛ الثع ن م وع ن
األصلة ثعبان إلى إضافة النفاثة٬ واألفعى والسجاد٬ واألرقم٬ والصخري٬  ".الكوبرا٬

 

و ه ة المملك ي ف ان ثعب ر أخط أن ف ث"وكش الخبي ود از"األس الجه اجم يه ه لكون ؛
األودية في بكثرة لدينا موجود أنه إلى مشيراً اإلنسان٬ في والدموي  .العصبي

 

الفيديو  شاهد

https://sabq.org/ws5x3d 
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الخبر تفاصيل

الخبر لـعنوان رحمة جمعية الضالة300استقبال:“البالد”مدير الحيوانات عن بالغ

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23296العددالكاتب 1تكرار

بجدة450 األهدل سوق إزالة بعد اإلسكان بشارع الكالب وعشرات قطة

لـ رحمة جمعية الحيوانات300استقبال:“البالد”مدير عن بالغ
 الضالة

 

يوسف بن ياسر ـ  جدة

أو الة الض ات الحيوان ات بالغ ى تتلق ا حينم الحيوان ب ق للرف ة رحم ة جمعي أخر تت ال
ق مناط ل ك ي ف ا كوادره بر ع ات البالغ ذه ه ر تباش ث حي ا له اءة اإلس يناريوهات س

ي.المملكة ف دة المتواج ات الحيوان اذ إلنق البالغات ن م د العدي ة الجمعي ت تلق ومؤخرا
بمحافظة دل األه سوق ي ف ذلك وك اإلسكان شارع في إزالتها تتم والتي الورش منطقة
ع الموق بزيارة الطريف بدر للجمعية التنفيذي المدير قام البالغات هذه مع واتساقا جدة٬

نحو وجود عن التقرير أشار حيث الحيوانات٬ أوضاع عن مفصل تقرير 450وكتابة
عن فضال اء والم ام الطع ى إل ة بحاج وهي الموقع في الضالة الكالب من وعدد قطعة
ع لبي ية الرئيس ة المحط ة بمثاب ان ك دل األه سوق وأن خصوصا ا٬ له ن آم موقع توفير

إزالته في البدء قبل جدة في والطيور  .الحيوانات
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لـ الطريف أوضح الصدد هذا من”البالد”وفي دد ع ع م بالتواصل ت قام ة الجمعي بأن
وصول ل قب ل عاج بشكل ات الحيوان اذ وإنق بمساعدة م رغبته دوا أب ذين ال المتطوعين
ر توف دم ع بسبب ة النافق ات الحيوان ن م د العدي بوجود ادوا أف ذين وال ان٬ للمك ة الجمعي

لها الكافي سرعة.الطعام بغرض ود الجه د وتوحي رق ف لتشكيل م معه التنسيق تم كما
إخالص ب ون يعمل متطوعين ة الجمعي وجدت د وق ة٬ آمن ألماكن الحيوانات ونقل اإلنقاذ

واإلحسان والعطف الرحمة دافعهم  .وحب٬

 

ي حوال الماضي الشهر ي ف وا تلق أنهم ب ة للجمعي التنفيذي المدير ي300وبين ف الغ ب
ا منه الضالة ات بالحيوان ام االهتم ى ال دعوا ت المملكة أنحاء حول)8(جميع بالغات

إطالق ب حينه في قامت الجمعية أن إلى الفتا واإلسكان٬ األهدل سوق ادرة“حيوانات مب
كان اإلس ارع ش ط رت”قط و100ووف ام لإلطع وب ت100أنب وتكفل اء م قاية س

رار تك دم وع ات الحيوان ذه له أفضل تقبالً مس لترسم نقلها بعد لها الكافي الطعام بتوفير
والجوع الخوف مالمحها أبرز كان والتي المأساة  .هذه
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اذ إنق ي ف اعدة والمس ادرة المب ذه له لالنضمام المتطوعين ن م العديد الجمعية دعت كما
ادرة المب ذه له م انض د وق ات٬ الحيوان ذه ه ام ايش“وإطع تع ق ي٬”فري التطوع ي مع

ق”و يKPHفري م”التطوع وقته ن م ير الكث ذلوا ب ذين ال وعين المتط ن م د والعدي ٬
انية واإلنس اإلحسان اني مع ى أرق يرسم تطوعاً األرواح هذه أجل من ومالهم .وجهدهم

اليوم حتى المتطوعين عدد بلغ حتى20وبذلك المنطقة ذات في يومياً يعملون متطوعاً
الحيوانات جميع مساعدة من االنتهاء  .يتم

 
تعمل والمتطوعين ة التطوعي الفرق من والعديد بالحيوان للرفق رحمة جمعية زالت ما
ا م مساعدة م ت د فق ة٬ اللحظ ذه ه حتى ا ونقله ا وإطعامه ات الحيوان ذه ه مساعدة ى عل

القطط100يقارب ل ونق المحتاجة٬ للقطط ة البيطري ة الرعاي بتقديم وذلك القطط من
ازل من ي ف القطط ذه ه ن م دد بع اظ االحتف م ت ا كم ا٬ فيه والماء الطعام توفير تم ألماكن

عالجها فترة من االنتهاء حتى لرعايتها الخاصة المتطوعين  .وأماكن

 

بنشر نى تع ة ربحي ير غ ة تطوعي ة جمعي هي الحيوان ب ق للرف ة رحم ة جمعي أن يذكر
ات للحيوان ة البيطري اعدة المس ديم وتق ه٬ ل اءة اإلس دم وع الحيوان ب الرفق ب ي الوع

للحيوانات الدائمة المنازل وإيجاد والتأهيل٬ التدريب خدمات وتقدم  .المحتاجة٬
 

ا أبرزه ن م ة٬ التنموي برامج وال والحمالت ادرات المب ن م د العدي ة الجمعي دمت ق د وق
دة٬ ج ي ف ة الثالث ق الرف ن عي ة وحمل اض٬ الري ي ف ة والثاني ى األول ق الرف ن عي ة حمل
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ة التوعوي البرامج من العديد في وشاركت معهم٬ لنحيا وبرنامج الرحماء٬ قدوة ومبادرة
وم والي اجرة٬ المه ور للطي المي الع وم والي ة٬ للبيئ المي الع اليوم ك ة العالمي ام األي خالل

وغيرها للقطط  .العالمي
 

عن يزيد ما بالحيوان للرفق رحمة جمعية تؤوي ة350كما الرعاي م له دم تق ا٬ حيوان
ر لتوفي الالزم السلوكي التأهيل لهم وتقدم الصحية األغذية لهم وتوفر الكاملين واالهتمام
ا إنقاذه م ت تي ال ات الحيوان ن م للعشرات ة البيطري ة الرعاي دم تق ا كم لها٬ دائمة منازل

 .مؤخراً
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الخبر تفاصيل

الخبر الطبية1.2عنوان النفايات أزمة في المتورطة الشركات على غرامات لایر مليون

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21005العددالكاتب 1تكرار

أزمة1.2 في المتورطة الشركات على غرامات لایر مليون
الطبية  النفايات

 

 المدينة-الطائف

ات النفاي ردم م ى ال ة طبي ات نفاي إيصال ي ف المتورطة الشركات الطائف أمانة غرمت
و مليون من ات200بأكثر النفي ايصال ي ف ا ارتكبته تي ال ات المخالف ة لایر٬نتيج الف

ى عل التضليل بهدف اخرى نفايات ضمن والمراكزالطبية المستشفيات بعض من الطبية
ة العالق ذات ات ة«وعلمت.الجه ة»المدين عادي احنات ش ضمت تي ال الشاحنات أن

ت وق ي ف قدرت الطبية النفيات من كبيرة كميات بها ان واتضح العادي للنقل مخصصة
بحوالى ا3000سابق دع الصلبة٬مما ات النفاي ن م ة«طن »األرصاد»و»األمان

ة الرقاب ام الحك الماضية االشهر دار م ى عل رات م دة ع الصحية الشؤون مخاطبة إلى
أن خصوصا ات٬ بالنفاي الخاصة بالضوابط االلتزام حيال مايلزم واتخاذ الشركات على
ة والمراكزالطبي فيات المستش بعض ن م ة الطبي النفايات بنقل تقوم كانت التي الشاحنات
ة الرقاب ام احك ترض المف ن م ة٬وكان معماري اوالت مق لمؤسسات ع تتب ة عادي شاحنات
ر غي احنات الش ذه ه ل مث دخول ب السماح الصحية٬وعدم ق المراف ك تل داخل من عليها

البيئة من  .المرخصة
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وكانت الماضية٬ هر االش خالل ير كب بشكل بالطائف ة الطبي ات النفاي ة أزم ت وتفاعل
عار استش الل خ ن م ل التفاع ذا ه ي ف ة القائم رأس ى عل اد واألرص ائف الط ة أمان
ة٬وكان الطبي ات للنفاي الخطيرة المخاطر ن م للحد به القيام يمكن بما والقيام المسؤولية
ة التابع احنات الش دخول ب السماح دم بع ي الجرئ رار الق اذ اتخ ة األمان ال أعم رز أب من

ن م ارا اعتب ات النفاي ردم م ى ال غلة المش المؤسسات د6لبعض بع الماضي دة القع ذي
ضمن المرمى ى ال ة طبي ات نفاي ايصال ي ف المؤسسات لهذه المخالفات عشرات رصد
من عشرات داد إع م وت المشرفة٬ الجهات من التفاعل او التجاوب اخرى٬وعدم نفايات
ت تجاهل ا انه إال للحضور استدعاؤها ة٬وتم المخالف المؤسسات بحق بط الض محاضر

ة االمان ا دع ا المردم٬مم ى ال الوصول من الطبية النفايات واالرصادالحضور٬واختفت
اخرى ة نظامي اجراءات اتخاذ الشركات..الى ع م ل التعام دم بع االرصاد ت طالب ا كم

المجال هذا في المؤهلة غير  .والمؤسسات
 

الطبية النفايات معالجة  محطة
والسالمة• واألمن والبلدية الفنية االشتراطات أدنى لتوفر المبنى  .افتقار
ينتج• واحد جهاز على بالمحطة العمل اليوم9اقتصار خالل  .أطنان
من• يقارب ما يوميا30جمع الطبية النفايات من  .طنا
جهاز• على تحتوي المعالجة العدوى»أوتوكالف»محطة لنفايات  .واحد
معالجتها• كيفية معلوم غير النفايات من السبعة األنواع  .بقية
الطبية• النفايات  .أزمة
 

إدارية  :مخالفات
البيئي• للتأهيل ترخيص يوجد  .ال
صحي• أو بلدي ترخيص يوجد  .ال
الجودة• اختبار متعهد ترخيص يوجد  .ال
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الخبر تفاصيل

الخبر مكة"عنوان النعمة"تُكَرّم"بيئة لحفظ استدامة التطوعية"جمعية لمشاركاتها

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

مكة" َكّرم"بيئة ُ النعمة"ت لحفظ استدامة لمشاركاتها"جمعية
 التطوعية

 
 

اإللكترونية سبق  صحيفة

عيد س المهندس المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير كّرم
التطوع في البيئة وزارة شركاء الغامدي٬ هللا جار ة"بن النعم ظ لحف تدامة اس ٬"جمعية

لجمعية التنفيذي والمدير فياللي٬ أسامة بن عبدهللا الجمعية إدارة مجلس رئيس بحضور
عرب فؤاد جميل  .استدامة

 

ن م ثر أك ان ة30وك حمل ي ف تالت الش غرس ي ف اركوا ش د ق ة٬ ومتطوع ا متطوًع
خضراء" المنطقة"لنجعلها في مراحلها  .عبر

66



 

 

67



 

لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحبوب..بالصورعنوان ومخزن السعودية األودية أكبر

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الحبوب..بالصور ومخزن السعودية األودية  أكبر

 

السعودية األودية طيران:تصوير(أكبر  )فارس
 

نت الجابر–العربية  مريم

 

احة مس ى عل ات النبات ا فيه وع تتن خصبة٬ ة زراعي أرض ب السعودية أودية أكبر تتميز
من10 أكثر وتنتج هكتار٬ ي10آالف ف وادي ال اهم س حيث الحبوب٬ من طن آالف

السعودي الزراعي  .اإلنتاج
 

ي"وادي ن"حل م ير الكث ل دخ در مص بر تعت تي وال وب٬ الحب ة بزراع تهر اش
ن م أكثر ب وادي ال في األشجار عدد ويقدر المانغو فاكهة لزراعة باإلضافة المزارعين٬

 .ألف200
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دس المهن ة٬ المكرم مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير وأوضح
للبحر ي الغرب احل الس ى عل يز المم ا بموقعه يز تتم ذة القنف ة محافظ أن دي٬ الغام سعيد
د تمت ث حي ازان٬ وج دة ج ن بي طة متوس ة منطق ي ف ي فه عودية٬ الس رب غ ر٬ األحم
رقا٬ً ش ة والباح اً جنوب ير عس ة منطق س لتالم روات الس ال جب ات مرتفع ى إل دودها ح

بـ القنفذة ة3وتتميز متفرق ة بيئي بعناصر األخرى عن منها كل تتميز جغرافية :بيئات
ي الت ة الجبلي ة والبيئ احلية٬ الس حراوية الص ة والبيئ اثرة٬ المتن والجزر ة البحري ة البيئ

السروات جبال صدر حتى شرقاً  .تمتد
 

دي الغام دس المهن ال "وق اوز: يتج ذة القنف ة بمحافظ انغو الم اج إنت ن40إن ط ف أل
نزه مت روع مش اد اعتم م ت ا كم نويا٬ً ي"س احة"حل مس ى عل ة بالمحافظ ني الوط

ي6.563.484.8 ف وي الحي ودوره ه ألهميت ل أم ادرة ب ل يمث و وه ٬ ع مرب تر م
يزة٬ مم ياحية س ة وجه ة بمثاب ون ليك ا٬ وقياداته ة المنطق اء أبن تطلعات من جزء تحقيق
ضفاف ى عل تزه المن اء إنش يتم وس ة٬ الغربي ة المنطق ي ف والترفيه السياحة قطاع تعزز

وزراعة حلي120الوادي وادي سد من تٌسقى شجرة  ".ألف
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عبدالرحمن دس المهن ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزير موافقة صدرت أنه بالذكر جدير
ع ربي ع مطل ن م اًرا اعتب ة المكرم ة مك ة منطق في حلي وادي سد بوابات لفتح الفضلي٬

ولمدة لتصريف58األول اه25يوًما٬ مي بكمية السد٬ مخزون من مكعب متر مليون
ع5تبلغ ورف زارعين الم ات احتياج ة تلبي في المساهمة بهدف الثانية٬ في مكعبة أمتار

ي المدن دفاع وال ة المنطق ارة إم ع م بالتنسيق ك وذل السد٬ أسفل اآلبار في المياه منسوب
العالقة ذات  .والجهات

 

غ تبل د للس ة التخزيني عة الس أن وزارة ال حت غ254وأوض ويبل ب٬ مكع تر م ون ملي
القمة57ارتفاعه عند وطوله للتصريف384مترا٬ً بوابات بأربع مزود وهو مترا٬ً

المياه مناسيب  .حسب

 
 

عام في حلي وادي سد ي1431وأنشئ غرب وب جن في المهمة السدود من ويعتبر هـ٬
وخصص الخرساني٬ النوع من وهو المكرمة٬ مكة منطقة في القنفذة بمحافظة المملكة٬
ة٬ المكرم ة مك دن لم اه المي داد إلم ة تنقي ة محط ه علي أقيمت حيث الشرب؛ مياه لتأمين

ى إل ل تص ة إنتاجي ة بطاق ير٬ عس ل ومحاي ث٬ واللي ذة٬ مكعب100والقنف تر م ف أل
قدرة وبإجمالي سنوًيّا36.5يومًيّا٬ مكعب متر إلى.مليون المواطنين الوزارة ودعت

الرسمية ات الجه تصدرها تي ال السالمة ات بتعليم والتقيد الوادي٬ مجرى عن االبتعاد
الحاالت هذه مثل  .في
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر خضراء:المدينةعنوان لنجعلها حمله استكمال

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد21005العددالكاتب 1تكرار

خضراء:المدينة لنجعلها حمله  استكمال

 
 
 

الحدادي المنورة–عبدالرحيم  المدينة
 

ورة المن ة المدين ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع مدير سعادة برعاية
ي-المهندس الوطن تزه المن في خضراء لنجعلها حمله استكمال تم السيد محمد بن ايمن

ه زراع م وت ة التطوعي رق والف الكشفية الفرق من عدد الحملة في وشارك تبوك بطريق
ة البيئ وزارة ا به وم تق تي ال ود الجه ضمن من ة الحمل وهذه الجميع بمشاركه الشتالت
التصحر ة ومكافح اتي النب الغطاء لتنمية الوطني المركز مع بالتعاون والزراعة والمياه
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المملكة رؤية مستهدفات من  2030وهي
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ومصادرةعنوان وتنومه15ضبط أبها في الحطب من طنًا

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 14تكرار

ومصادرة وتنومه15ضبط أبها في الحطب من  طًنا

 
 

الشهري  أبها-فاطمة

من وم٬ الي ا٬ أبه ة مدين ب لمكت ابع الت ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ن م ق فري ن تمك
تجاوزت كبيرة كميات ع3ضبط للبي د مع نقل سيارة في موجود الحطب من ا,طن كم

ا به كبيرة نقل سيارة ضبط من تنومه محافظة في الغابات مراقبة فريق طن12تمكن
الحطب  .من

 

حاب اص ليم وتس ة بالمخالف ر محاض داد وإع بوطة المض ة الكمي ادرة مص رة مباش م وت
المختصة للجهات  .السيارات

 

دهللا عب دس المهن ير عس ة بمنطق والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير وأوضح
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ي وممارس ام النظ الفي مخ بط لض ل متواص كل بش ل تعم ة المراقب رق ف أن ني٬ الويم
والغابات البيئة تدمير في يسهم الذي  .االحتطاب

 

يقتضيه ا م ق وف االحتطاب ة انظم الف يخ من كل مع التعامل يتم سوف أنه إلى وأشار
م بحقه ة المالي ات الغرام ق وتطبي بوطات المض مصادرة ن م ام ع.النظ يمن ه ان دًا مؤك

األشكال من شكل بأي والغابات المراعي على والتعدي باألشجار  .اإلضرار
 

تسببودعا تي ال الظاهرة ذه ه على للقضاء الجميع من التعاون ضرورة إلى الويمني٬
للبيئة متعمد مشاهدتها,تدمير يتم حالة أي ان  .واإلبالغ
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر شقراء"عنوان األحمر"زراعة الفلفل عن عمل ورشة االحتطاب..تنفذ مخالفي وتضبط

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3418العددالكاتب 1تكرار

شقراء" األحمر"زراعة الفلفل عن عمل ورشة االحتطاب..تنفذ مخالفي  وتضبط

فعاليات الزراعية"ضمن المزارعين"..القافلة توعية  والهدف

 

الجوفان  شقراء-فالح

تثقيف في المستمرة شقراء بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب جهود ضمن
ا كم ر٬ األحم ل الفلف عن عمل ورشة ب المكت نظم ة٬ البيئ ى عل اظ والحف زارعين٬ الم
ات العقوب ت وطبق ي المحل بالحطب المحملة الشاحنات من عدًدا الرقابية الفرق ضبطت

المخالفين  .على
 

ة خاص ة فني ل عم ة ورش قراء بش ة والزراع اه والمي ة البيئ ب مكت ذ نف يال٬ً وتفص
األحمر"بـ ل الفلف لمحصول ليمة الس ة الزراعي ه"الممارسات بزراعت تهر تش ذي وال ٬

امة أس دكتور ال ذها نف ث حي الورشة٬ ذ لتنفي المتخصصين أحد واختير شقراء٬ محافظة
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 .سيف
 

ة القافل ات فعالي ضمن ك وذل الحسن٬ دالعزيز عب واطن الم ة مزرع في الورشة ونفذت
ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب در بن ن ب فيصل ير األم نها دش تي ال ادية اإلرش ة الزراعي
ة البيئ وزارة ن م ة وبمتابع يدة٬ الرش ا حكومتن ن م ير كب ام باهتم تحظى حيث الرياض٬

الزراعة بوكالة ممثلة والزراعة  .والمياه
 

من زارع الم دى ل الوعي توى مس ع رف ى إل ورش ال ك بتل ة العناي ن م ة الوكال دف وته
ة٬ الخاطئ الزراعية السلوكيات بعض وتعديل العمل٬ مهارة وإتقان معارفه٬ تنمية خالل

وجودته اإلنتاج مستوى لرفع أفضل زراعة نحو المزارع  .وتوجيه
 

ن م ة٬ الرقابي ه جوالت قراء بش ة والزراع اه والمي ة البيئ ب مكت ف كث آخر٬ ب جان ي وف
شاحنات ثالث بضبط جهودها تكللت والتي للمكتب٬ التابعة الميدانية الفرق تسيير خالل
ه والئحت ات والغاب ي المراع ام لنظ ريحة ص ة مخالف ي ف ي٬ المحل ب بالحط ة محمل

 .التنفيذية
 

االحتطاب٬ تجرم تي ال ة واألنظم ات بالتعليم االلتزام بضرورة بالجميع المكتب وأهاب
ن م ة المالحق ات عملي تمر تس حيث الظاهرة٬ تلك لمحاربة جهوده مواصلته على وشدد
ق تطبي ى عل دًدا مش الفين٬ المخ لضبط ة األمني الجهات مع بالتعاون الميدانية الفرق قِبل
ى إل ع الجمي ا داعًي التنفيذية٬ والئحته والغابات المراعي لنظام وفقًا المفروضة العقوبات
االحتطاب٬ ظاهرة ى عل والقضاء اتي النب اء الغط ى عل للمحافظة وزارة ال مع التعاون

النباتي والغطاء البيئة لتدهور  .منًعا
 

 

76



 
 

 

 

77



 

لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر غربعنوان جنوب القصيعة منطقة بتشجير الحملة من الثانية المرحلة تنطلق الخرج#غدا

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصدالعددالكاتب 1تكرار

جنوب القصيعة منطقة بتشجير الحملة من الثانية المرحلة تنطلق غدا
 الخرج#غرب

 

ة لجن وم تق الماضي عبدهللا بن مساعد األستاذ الخرج محافظ ها"بحضور نغرس اً "مع
الموافق االثنين غداً الساعة1442/3/9بالخرج ة9:30هـ الثاني ة المرحل صباحاً

الخرج غرب جنوب القصيعة منطقة بتشجير الحملة ة.من الحكومي ات الجه بمشاركة
رج( الخ ة رج-محافظ الخ ة اثم-بلدي الهي ة اة-بلدي والمي ة البيئ وزارة ب مكت

بالخرج عبدالعزيز-والزراعة بن سطام االمير الخرج-جامعة ب ة التجاري ة -الغرف
الخرج ب م التعلي ة-إدارة التطوعي رق ن)الف م ثر اك رس بغ ك ذه200وذل وه تلة ش

الحكومية الجهات مع اللجنة بها قامت سابقة لمرحله امتداد ع..المرحلة الجمي ن م ايمانا
المملكة رؤية مع وتماشياً خضراء الخرج لتكون وسعياً الشجرة  .2030بقيمة
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يزورعنوان بالباحة والزراعة والمياه البيئة االهالي”الحجرة”و”قلوة“مدير احتياجات ويستعرض

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

يزور بالباحة والزراعة والمياه البيئة ”الحجرة”و”قلوة“مدير
االهالي احتياجات  ويستعرض

 

 

 تهامة:الباحة

المكتب الزهراني مفتاح بن فهد المهندس والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع مدير تفقد
ع لجمي ا به وم يق تي ال ة التفقدي للجوالت تمراراً إس ك وذل وة قل بمحافظة وزارة لل ابع الت
ازات االنج تعراض اس م وت ر مباش كل وبش رب ق ن ع ال األعم ة لمتابع ات المحافظ
ا كورون ة ازم خالل واطنين للم الخدمات ديم تق بل وس ب المكت بها قام التي .واالعمال

المكتب يواجهها التي التحديات عمر ال احمد قلوة مكتب مدير استعرض  .كما
 

ب المكت دمها يق دمات وخ ازات انج ن م د وج ا بم عادته س ن ع د فه دس المهن بر وع
ة نهاي وفي ٬ للمكتب المطلوب الدعم لتقديم استعداده على واكد والحجرة قلوة لمحافظتي
بة بمناس ي الزهران د محم عيضة وة قل رع ف موظف ي الزهران دس المهن رم ك ارة الزي
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المستقبلية حياته في العطاء من مزيد له متمنياً  .تقاعده
 

م وت المحافظة ر مق ي ف دي العوي دان حم ن ب دهللا عب وة قل افظ مح اء لق ارة الزي وشملت
م وت المحافظة٬ أهالي ومطالبات احتياجات واستعراض المشتركة التعاون اوجة مناقشة
ة بمحافظ ب علي د س ى عل وبيات الرس ة وازال ة الدوري يانة الص ال اعم ى عل وف الوق

لمناقشة.الحجرة المحافظة مقر في عصيدان منسي عبدالرحمن الحجرة محافظ لقاء ثم
المزارعين ودعم االستثمار وفرص النباتي الغطاء زيادة  .فرص
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المقبلعنوان الثالثاء بالزيت التلوث فرضية لتنفيذ التعبوي التمرين يطلق البيئة وزير

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد2656العددالكاتب 1تكرار

حكومية26بمشاركة  جهة

الثالثاء بالزيت التلوث فرضية لتنفيذ التعبوي التمرين يطلق البيئة وزير
 المقبل

 

 

داوود-المواطن  جدة-محمد

 

أن دي٬ الغام ي عل دس المهن ة البيئ ة وحماي لألرصاد العامة للهيئة العام الرئيس أوضح
ذ لتنفي ث الثال وي التعب رين التم ل المقب اء الثالث يوم يطلق والزراعة والمياه البيئة وزير

اركة بمش ك وذل ازان ج ة بمنطق ت بالزي وث التل ة لمكافح ة الوطني ة الخط 26فرضية
حكومية  .جهة

 

 مختًصا112تدريب
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دريب ت م ت ه أن دي٬ الغام ي عل دس المهن ام الع رئيس ال باب112وأكد ش ن م مختًصا
ون يمثل م22الوطن والدع اندة المس دف به ت بالزي وث التل ة مكافح ال أعم ى عل ة جه

المملكة شواطئ في بحري تلوث أي مع هللا–للتعامل سمح  .-ال
 

متكامل قانوني  نظام

زة حم دالرحمن عب دكتور ال ئي البي ير الخب ول يق ت بالزي وث التل ف تعري ن وع
تواجه:“المواطن”لـ تي ال المشكالت أخطر من بالزيت البحري التلوث ظاهرة تعتبر

اتها النعكاس ك وذل الحاضر٬ ت الوق في العالم دول والضارةجميع لبية الس ا وتأثيراته
ر يعتب وث التل ن م وع الن ذا ه وأن ة خاص ة٬ المختلف رها وعناص ة البحري ة البيئ ى عل
معدل وتزايد المحروقات على العالم لدول الكبير لالعتماد نتيجة وحتمية طبيعية ظاهرة
رب تتس ت الزي ن م ة هائل ات كمي أن ا مبيًن يرة٬ األخ السنوات الل خ الموانئ ب داولها ت

المستهلكة الدول إلى المصدرة الدول من نقلها عمليات أثناء  .سنوًيا
 

ة لحماي متكامل قانوني نظام وضع ضرورة الدولي المجتمع رأى الوضع هذا ولخطورة
دات والمعاه ات االتفاقي من مجموعة طريق عن وذلك التلوث أخطار من البحرية البيئة
دف ته تي ال ة الوقائي ات األلي من مجموعة وضع مهمة عاتقها على أخذت والتي الدولية

البحرية البيئة هذه حماية  .إلى
 

التلوث أضرار من  الحد

ة البيئ وث تل ة لمكافح ة وطني خطة ة البيئ ة وحماي األرصاد لدى إن القول٬ إلى وخلص
من بالحد تقضي إذ ة٬ الطارئ الحاالت ي ف األخرى الضارة واد والم ت بالزي ة البحري
دود الح أضيق ي ف وحصرها ك ذل عن الناجمة واالقتصادية والصحية البيئية األضرار
د ق تي ال اطر المخ ن م د للح وث للتل ادث ح أي ة حال ي ف ة الفوري راءات اإلج اذ واتخ

ورفاهيته المواطن وصحة البيئة لها  .تتعرض
 

ة البيئ ة لحماي وتنسيقها الفورية لالستجابة نظام وضع إلى التلوث مواجهة خطة وتهدف
ات اإلمكان من وى القص تفادة باالس وث التل أثيرات ت ن م عودية الس والسواحل ة البحري
دات المع ك ذل ي ف ا بم رة المتوف ات اإلمكان ة كاف يق وتنس تنفار اس ك ذل ويشمل المتاحة٬

التلوث حاالت لمواجهة الالزمة والخبرات البشرية  .والقوى
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنية"عنوان شهرية"المياه بمكافأة الخريجين لتطوير إعداد برنامج عن تعلن

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

الوطنية" بمكافأة"المياه الخريجين لتطوير إعداد برنامج عن تعلن
 شهرية

 

 
 

 متابعات-الرياض

ن م ريجين الخ ر لتطوي داد إع امج برن ى عل ديم التق دء ب ة الوطني اه المي ركة ش ت أعلن
ل العم وق لس دادهم وإع ريجين الخ دريب وت ل لتأهي دف يه ذي وال ٬ اء والنس ال الرج

عليها الحصول فرص  .وتعزيز

ا مزاي دم يق امج البرن أن دت ى"وأك إل ل تص هرية ش أة ن5000مكاف وتأمي ٬ لایر
حتى.طبي متاح أنه الشركة إدارة أكدت ٬ التقديم موعد ك/31وحول وذل ٬ ر اكتوب

التالي الرابط  عبر

 

https://talents.nwc.com.sa/ar/page/edad/ 
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لتاريخ الصحفي 09/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر نفط:اإلريانيعنوان برميل مليون بتسرب سيتسبب صافر خزان غرق

الخبر الخبراالثنين-26/10/2020-09/03/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد23296العددالكاتب 1تكرار

الفحص من أمميا فريقا تمنع  الميليشيا

نفط:اإلرياني برميل مليون بتسرب سيتسبب صافر خزان  غرق

 

 متابعات:البالد

ي الحوث بإقناع الدولية المساعي فشل األحد٬ اإلرياني٬ معمّر اليمني اإلعالم وزير أعلن
الصناعية ار لألقم ة حديث صوراً أن فاً كاش صافر٬ خزان بفحص أممي لفريق السماح

الخزان هذا غرق أو انفجار خطر أظهرت  .كانت
 

ه وتوظيف الخزان ف بمل ا تالعبه تواصل ت مازال الحوثي ميليشيا أن اإليراني وأضاف
سياسية  .لمكاسب

ط نف ل برمي ون ملي بتسرب سيتسبب صافر خزان غرق أو انفجار أن أكد وشدد.كما
الخزان بها سيتسبب كبيرة كارثة لمنع التحرك الدولي المجتمع على أنه  على
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