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لتاريخ الصحفي 12/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر هذاالعامعنوان حج ؛ونجاح المبارك األضحى عيد بمناسبة القيادة يهنئ الفضلي

الخبر الخبرالخميس-22/07/2021-12/12/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

حج ؛ونجاح المبارك األضحى عيد بمناسبة القيادة يهنئ الفضلي
 هذاالعام

 

الصالح-الرياض  سامية

ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي لي الفض ن عبدالمحس ن ب دالرحمن عب دس المهن ع رف
ولصاحب ٬ سعود آل عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم لمقام التهنئة
س مجل س رئي ب نائ د العه ي ول دالعزيز عب ن ب لمان س ن ب د محم ير األم ي الملك السمو

الدفاع وزير هللا–الوزراء ائال-حفظهما س ارك٬ المب األضحى د عي ول حل بة بمناس ٬
ل-هللا وج ز ن–ع باألم عبها وش الد الب ذه ه اى ع ا وأمثاله بة المناس ذه ه د يعي أن

ن األمي ده عه وسموولي الشريفين الحرمين لخادم الحكيمة القيادة ظل في -واالزدهار
هللا  .-أيدهما

 

الحج موسم إنجاح سبيل في قطاعاتها بكافة الدولة تبذلها التي الجهود إلى معاليه وأشار
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ادة القي رص بح ه معالي ًا منوه هللا–؛ دها ع–أي جمي ديم وتق اج الحج المة س ى عل
معاليه أشار كما وسهولة٬ يسر بكل مناسكهم أداء من ليتمكنوا لهم والتسهيالت الخدمات
ة والزراع اه والمي ة البيئ ة منظوم خالل من الدولة جهود سياق في الوزارة ماتقدمة إلى

من كل في خدمات ي:من ف يما الس ؛ والمشاعرالمقدسة المنورة والمدينة المكرمة مكة
ة المحجري الخدمات ؛وتقديم وخدماتها ؛والمياه واألرصاد البيئي واإلصحاح البيئة مجال
لحوم ن م ادة لإلف المملكة بمشروع المعنيةفيمايتعلق الجهات مع والمشاركة والبيطرية؛
ق يتعل ا فيم ة المعني ات الجه ة كاف مع والمتابعة التنسيق الى إضافة ؛ واألضاحي الهدي

الوزارة بعمل العالقة ذات األخرى  .بالخدمات
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لتاريخ الصحفي 12/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فيعنوان لألحساء جديد Guinnessرقم

الخبر الخبرالخميس-22/07/2021-12/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7601العددالكاتب 1تكرار

في لألحساء جديد  Guinnessرقم

 
 

الغزال:الدمام  عدنان

األحساء في والتمور النخيل مركز في التمر نخيل ألصناف الوراثية األصول بنك حطم
بـ الم الع ي ف نوعه من بنك كأكبر القياسي٬ الرقم والزراعة٬ والمياه البيئة لوزارة التابع

النخيل127 من ودولية«صنفاً موسوعة»وطنية ى إل للدخول ام»جينيس«٬ لألرق
وعة الموس ي ف جل مس م رق ر آخ ان وك ة٬ المقبل ة القليل ام األي الل خ ة العالمي ية القياس

بـ فقط120للصين التي.صنفًا القياسية األرقام إجمالي ليصبح العلمية التجربة إثراء
موسوعة في األحساء قياسيا12نحو»جينيس«حققتها  .رقماً

 
السياحي  المسار

ائحين الس ام أم ه أبواب ح وفت باألحساء٬ الزراعي السياحي المسار في البنك إدراج تقرر
راء وإث الزراعي التطور ي ف ير كب دور من له لما المملكة٬ وخارج داخل من والزوار

ة المملك ة لرؤي اً تحقيق ة العلمي ة ر2030التجرب مدي ن م ة ومتابع راف بإش ك وذل ٬
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د أحم دس المهن ة الزراعي ؤون للش وزارة ال ل ووكي يني٬ الحس د خال دس المهن ز المرك
البنك.العيادة عباس23عمر المهندس المركز في المؤسسي االتصال مدير أبان عاماً

لـ خالل»الوطن«البراهيم ع المتوق ن وم ة٬ النهائي مراحله في الرقم تحقيق إعالن أن ٬
والشواهد ة التوثيقي اإلجراءات ة كاف استكمال ى عل ًا عطف ك وذل ة٬ المقبل ة القليل ام األي

نحو ل قب واألصناف للبنك التفصيلية والبيانات المساحي٬ والتصوير4والرفع أشهر٬
من»الفيديوي«الجوي ة المبدئي ات الموافق ى عل والحصول الفوتوغرافي٬ والتصوير ٬

ا٬ عالمًي ك البن راز إب دف به ك وذل وعة٬ بالموس جيل التس ل مراح ي ف ررة المق ان اللج
ام٬ ع كل بش ة والمملك خاص كل بش اء األحس ي ف دة جدي ياحية س محطة ى إل ه وتحويل

لـ د يمت البنك عمر أن الي23موضحاً الت و النح ى عل موزعة واألصناف ا٬ً «:عام
و112 ا٬ً وطني و10صنفًا ة٬ دولي ول5أصناف فح ن.»أصناف م ا عليه اظ الحف

تأصيلها األصناف٬ ك لتل بيانات قاعدة تأسيس على يعمل المركز أن أضاف االنقراض
ل النخي ن م ة مجموع ل نق ى عل ز المرك ل يعم ا كم راض٬ االنق ن م ا عليه اظ والحف

الرئيسي ق الطري ى عل ارجي الخ ز المرك لسور برز«المجاورة الم مال ووضع»ش ٬
مضمار ى عل ترددين والم ق للطري ابرين الع إلطالع ل النخي بأصناف ة تعريفي ات الفت

األصناف تلك على  .المشي
 

لألحساء العالمية القياسية  األرقام
نخيل-01: واحة تفاعلية-02أكبر نافورة اء-03»راقصة«أكبر م جرة أكبر

ة وص-04فخاري خ لة س بر ن-05أك جب يرة فط ول يل-06أط لغس درس بر أك
اإلنسان-07اليدين وق حق عن ال لألطف وين تل اب كت بر ار-08أك فيش س كي بر أك
طعامأكبر-09 قرآنية-10»خوصية«سفرة لوحة بشري-11أكبر حرف  أكبر
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لتاريخ الصحفي 12/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اإلنتاج»البيئة«عنوان رفع على العضويين المزارعين تدرِّب

الخبر الخبرالخميس-22/07/2021-12/12/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17829العددالكاتب 1تكرار

اإلنتاج»البيئة« رفع على العضويين المزارعين  تدرِّب

 

 :االقتصاد-»الجزيرة«

ة الوطني ركات الش دى إح ع م اهم تف ذكرة م ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت وقع
اج اإلنت ع رف دف به العضويين٬ المزارعين لتدريب العضوية الزراعة في المتخصصة
تهلكين المس ن م ير كب ال بإقب العضوية ات المنتج تحظى حيث الطلب٬ زيادة .لمواجهة
ذكرة الم أن دي الغام ن أيم دس المهن الوزارة ب وي العض اج اإلنت إدارة دير م ح وأوض
بما وذلك الحصاد٬ بعد ما وعمليات والتغليف التعبئة حلول في للمزارعين دعماً ستكون
ا م ات عملي ى عل زارعين الم دريب ت خالل من العضوية٬ الزراعة سياسة أهداف يخدم
ل التعام ة وكيفي ائي النه تهلك المس ى إل وصوالً القطف٬ مرحلة من ابتداء الحصاد٬ بعد
ظ حف ى عل دريبهم وت ل٬ األمث بالشكل الملصقات ووضع والتعليب والتغليف التعبئة مع

المحاصيل عمر على حفاظاً المثالي بالشكل  .المنتجات
 

ا منه تفيد يس ي لك ة كاف ة المملك مناطق المذكرة خالل من تستهدف الوزارة أن وأضاف
ذائي الغ ن األم ي ف هام لإلس تهدفين المس زارعين الم ع دات.جمي وح الي إجم أن ذكر يُ

العضوي اج التحول(اإلنت وتحت العضوية٬ زارع ة)الم المملك ي ة312٬ف مزرع
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عام في العضوية الحيازات و312نحو2020وعدد نم بنسبة ة٬27.7٬ المائ ي ف
العضوية ة الزراعي احات المس إجمالي قُّدر و26.632.48بينما نم بة بنس ارا٬ هكت

نفسه8.8 ام للع العضوي اج اإلنت ات كمي بلغت حين في المائة٬ 98.558.81في
بـ قُّدرت نمو بنسبة المائة60طنّا٬  .في
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لتاريخ الصحفي 12/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يهدرعنوان العذائية2.5العالم المواد من طن اإلنتاج%40..مليار من

الخبر الخبرالخميس-22/07/2021-12/12/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد10146العددالكاتب 1تكرار

يهدر العذائية2.5العالم المواد من طن من%40..مليار
 اإلنتاج

 

بنحو السابقة التقديرات من أعلى طن1.2الرقم  .مليار
الرياض"االقتصادية"  من

اء أنح ع جمي ي ف ه تناول م يت ال ام الطع ن م طن اري ملي ن م ثر أك أن ب د جدي تقرير أفاد
سابقا يعتقد كان ما ضعف أي  .العالم٬

 
وكالة بنحو"بلومبيرج"وبحسب در يق ا م د فق م ت أمس٬ اء من2.5لألنب طن ار ملي

توى مس ى عل تهلكين المس أو ة التجزئ ار تج ل قب ن م داره إه م ت أو المزارع في الطعام
و نح ل يمث ا م و وه الم٬ ة40الع منظم ه أجرت ث لبح ا وفق اج٬ اإلنت ن م ة المائ ي ف
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ة" للطبيع المي الع ندوق ة"الص التجزئ اجر ي"ومت س إل ي ب كو ة"تيس المملك ي ف
 .المتحدة

 
تقرير في بنحو"وقالوا السابقة التقديرات من أعلى الرقم م1.2إن يت ا فيم طن٬ مليار

ثراء األكثر الدول مزارع في الغذاء من كبيرة نسبة  ".إهدار

 
ذي ال در٬ المه ام للطع ي الحقيق دى الم عن ات بيان ع تجمي أعوام ذ من احثون الب ويحاول

المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية الهيئة إلى"تقول يصل عما مسؤول ي10إنه ف
العالمية الحراري االحتباس غازات انبعاثات من  ".المائة

 
دة المتح م لألم ة التابع ة والزراع األغذية منظمة فيه حذرت وقت في ذلك او"يأتي ٬"ف

د كوفي ة جائح ار آث أن ن م يرا٬ ة19-أخ طويل تكون س المي الع ذائي الغ ن األم ي ف
خالل أسهمت بعدما الجوع2020األمد٬ واجهوا الذين األشخاص عدد زيادة  .في

 
ارتفعت العالم في الجوع تفاقم ذ18وظاهرة من األكبر إنها حيث عام٬ خالل المائة في

عن ل يق ال دة15ما المتح م األم هدف مضى وقت أي ن م ثر أك وض تق د وق ا٬ عام
بحلول العالم في الجوع على  .2030بالقضاء

 
الصندوق ع م اون بالتع المنشور٬ ر التقري ذا ه ي ف ة والزراع ة األغذي ة منظم وذكرت
حة الص ة ومنظم المي٬ الع ة األغذي امج وبرن يف٬ واليونيس ة٬ الزراع ة لتنمي دولي ال

بين2020في"العالمية٬ ما الم811٬و720واجه الع ي ف الجوع شخص ون ملي
بنحو يزيد ما عن118وهو شخص ون متوسط2019ملي بان الحس ي ف ذنا أخ إذا

 ".مليونا768النطاق

 
يا آس في يعيشون التغذية سوء يعانون الذين األشخاص هؤالء نصف من 418"وأكثر

ا ا"مليون إفريقي ي ف ث الثل ن م ثر وأك ا282"٬ و"مليون ا٬8 أمريك ي ف ة المائ ي ف
 ".مليونا60"الالتينية

 
مكتب دير م بورجون ك دوميني او"وقال جنيف"الف ي ف دة المتح م األم ي أن"ف رى ن

كبير بشكل ارتفعت  ".األرقام
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دار م ى عل اف ك ذاء غ ى عل يحصلون ال ذين ال األشخاص دد ع بلغ أوسع٬ نطاق على
وبالتالي ام"العام الع ن م ة معين أوقات في الغذاء تأمين في صعوبة يواجهون قد "الذين

في2.37 أكثر320"أو2020مليار شخص عام"مليون  .2019من
 

الزيادة يجعل الماضية"وهذا الخمسة األعوام خالل سجلت التي لتلك بحسب"مساوية
 .التقرير

 
بالنزاعات"وأضاف س رئي بشكل مرتبطة الوضع هذا في أسهمت عوامل هناك كانت

دول ال ض بع ا واجهته تي ال ادية االقتص دمات والص ة المناخي ات التلقب ار ع"وآث وتاب ٬
الوضع" هذا تأجيج في الجائحة  ".أسهمت

الدول بعض اء"في الوب ار انتش ف لوق دابير ت اتخذت ث حي ر٬ األفق يما س منعت"وال
ن م المزارعين صغار المثال٬ سبيل على التنقل٬ على المفروضة م"القيود منتجاته ع بي

األسواق م"في رزقه مصادر من أخرى.وحرمتهم ة ناحي ن دن"م الم توى مس ى عل
ع ترتف ت كان األسعار أن ني يع ا م وين٬ التم ي ف مشكالت ا أحيان هناك بحسب"كانت ٬

ل مث حراء الص وب وجن احل الس ة منطق دول ي ف اص خ كل بش ر يفك ذي ال ون بورج
 .الكونغو
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لتاريخ الصحفي 12/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بيئيةعنوان أسماك:شاهد..كارثة من كبيرة أعداد بحيرة”الحوت“نفوق الطير“في بخيبر”غدير

الخبر الخبرالخميس-22/07/2021-12/12/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد1366العددالكاتب 1تكرار

بيئية أسماك:شاهد..كارثة من كبيرة أعداد بحيرة”الحوت“نفوق في
الطير“  بخيبر”غدير

 

المرصد  :صحيفة

موقع على متداول فيديو مقطع يرة”تويتر“وثق بح ي ف األسماك من كبيرة أعداد نفوق
الطير“ المنورة”غدير المدينة لمنطقة التابعة خيبر  .بمحافظة
 

يرة بح ضفة ى عل ة المترامي ماك األس ن م آالف ديو الفي مقطع الطير“وأظهر دير ”غ
مغردون وصف ما بحسب بيئية كارثة تعد والتي خيبر٬ في  .الطبيعية

 

أسماك نفوق سبب أن الفيديو٬ موثق بحيرة”الحوت“وأوضح الطير“في ي”غدير الت
ى إل ا مخلفاته تسرب تي ال الصحي رف الص محطة بسبب األمطار٬ اه مي ن م ت تكون

 .المكان
 

يد لص ان ومك كان للس نزه مت ن م ان المك ّول تح بب بس تيائه اس ن ع واطن الم ر وعبَّ
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ة الواقع ي ف التحقيق ب ة المختص ات الجه ا مطالًب ة٬ بيئي ة لكارث وطن م ى إل ماك األس
عنها المسؤولين  .ومحاسبة

 

الفيديو  شاهد

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/7-1.mp4?_=1 
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