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لتاريخ الصحفي 01/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصامتةعنوان المدن ثقافة

الخبر الخبراالثنين-06/05/2019-01/09/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الجارهللالكاتب الرصد18578العددخالد 1تكرار

الصامتة المدن  ثقافة

 
 
 
 
 

الجارهللا  خالد

اب االكتئ ن م ل وُتَقل بالّسعادة الناس وتُشعر البهجة تجلب والخضرة واألشجار النباتات
ا جعله ا مم الصحراوية مناطقنا ومعظم مدننا معظم في نفتقده ما وهذا النفسي٬ والضغط

العصرية الحياة أسلوب وإلى الخضرة إلى تفتقد صامتةً  .مدناً
 

بة المناس ة البيئ ر توف ن م د فالب السكنية روعات والمش والضواحي دن الم نى تُب دما عن
ن م مناسبة احات مس مل تش ث بحي ة٬ والبيئ ان لإلنس صديقة روعات المش ذه ه ون لتك
ن ع داً بعي ا٬ بأنواعه ة الرياض ي وممارس اة بالمش ة الخاص رات والمم جير التش

منتية إس ل كت رد مج ن م ون تتك تي ال امتة الص روعات ب.المش أغل أن ف ولألس
ى أدن دون ب ة وكئيب صامتة مشروعات الماضية ود العق خالل ذت نف التي المشروعات
ك ذل اس وانعك يسكنه الذي الحي داخل متنفس إلى يحتاج الذي اإلنساني بالجانب اهتمام

ككل المدينة  .على
 

ة القليل نوات الس خالل ة الحكومي ات الجه وضعتها التي واالشتراطات الضوابط ورغم
كنية الس روعات والمش ات المخطط ل داخ ة كافي احات مس يص تخص دف به ية الماض
دم وع قصور اك هن زال الي ه أن إال بالمشاة الخاصة والممرات التشجير ومنها للخدمات

الضوابط بهذه المطورين بعض قبل من والتزام  .اهتمام
 

اء واألحي دن الم وتشجير ة بالبيئ ام االهتم دم ع بسبب وملوثة صامتة مدننا أصبحت لقد
وداخل الشوارع ي ف رة المعم األشجار ة بإزال ات األمان ام قي دن الم بعض في رأينا بل
ا جعله ا مم بها٬ واالهتمام وخارجياً داخلياً المنازل تشجير بأهمية التوعية وعدم األحياء

1



والبيئة الحياة تحسين في تساهم أن يمكن التي والخضرة التشجير إلى وتفتقد وال.كئيبة
رة المعمّ األشجار وقطع بالصحراء ث العب ى إل ا يتجاوزه ل ب دن الم على ذلك يقتصر

أصالً منه نعاني الذي التصحُّر زيادة في يساهم قد مما بيعها  .بهدف
كنية الس اطق والمن دن الم ل داخ راء الخض احات المس ة رقع ادة زي ى إل ة بحاج ن نح
حسب ة منطق ل ك ع م تتناسب تي ال األشجار غرس خالل من الصحراوية والمناطق

ومناخها درجات.جغرافيتها حيث من للبيئة المالئمة األشجار اختيار مراعاة من والبد
اه المي أو ة الجوفي واء س اه المي ادر مص ر وتوف ة٬ الترب ة ونوعي اخ والمن رارة الح

الصحراوي ا مناخن ة مقاوم ا يمكنه والتي المُّعمرة األشجار واختيار ونجاح.المعالجة٬
ة المناخي الظروف ل لتحم بة المناس ة النباتي واع األن ار باختي ون مره التشجير عمليات

والصيانة ري ال مثل استمراريتها أدوات وتوفير المنطقة في الضروري.السائدة ن وم
ال الرم زحف ع من ي ف ليسهم ا حزامه وضمن دن الم ارج خ بالتشجير ام االهتم أيضاً

الحرارة درجات تخفيف في ويسهم طبيعي كحاجز ويعمل التصّحر من  .ويقلل
 

ادة وزي التشجير بثقافة يتعلق فيما القطاعات جميع يشمل مؤسسي عمل إلى بحاجة نحن
ع تق ؤولية المس ذه وه الصحراء٬ ي وف ازل والمن اء واألحي دن الم ي ف الخضراء الرقعة
ن م دالً ب اتياً مؤسس ف المل ذا ه إلدارة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة اتق ع ى عل

وهناك هنا المنتشرة الفردية  .المبادرات
 

ة والزراع ة بالبيئ م تهت دة جدي ة ثقاف ني وتب ي الوع مستوى ادة زي ى إل ة بحاج ا أنن ا كم
ن م ة والتوعي التثقيف ب دأ وتب ة٬ المملك مناطق كافة في النباتي الغطاء وزيادة والتشجير

العمل بمقر وانتهاء بالمدرسة مروراً واألسرة  .المنزل
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الخبر تفاصيل

الخبر التحلل..البالستيكعنوان عدم ومعضلة

الخبر الخبراالثنين-06/05/2019-01/09/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

باحيدرةالكاتب الرصد9338العددهيثم 1تكرار

التحلل..البالستيك عدم  ومعضلة

 

باحيدرة.د  هيثم

 
وصفها٬ يوحي د ق ا كم للبيئة٬ صديقة الحيوي للتحلل القابلة البالستيكية األكياس ليست
ي ف ا يمكنه الحيوي للتحلل القابلة البالستيكية المواد هذه أن حديثة دراسة اكتشفت حيث

ل كام ل تحل دون ة مختلف بيئات في لسنوات تعيش أن ا.الواقع أنواع احثون الب وفحص
د بع ليمة س زال ت ال أنها ووجدوا الحيوي٬ للتحلل القابلة البالستيكية األكياس من مختلفة
وال ت كان اس األكي ذه ه إن ل ب ة٬ وهوائي ة ومائي أرضية بيئات في سنوات ثالث قضاء

تتمزق أن دون البقالة مواد حمل على قادرة  .تزال
 

ة البيئي ة والتقني وم العل مجلة في أخيرا الدراسة نشرت ذون.وقد المنف احثون الب د ويعتق
ال د ق وي الحي ل للتحل ة القابل تيكية البالس اس األكي أن ى إل ير تش ودهم جه أن ة للدراس
ان ك ا مم ير بكث أطول تحللها معدل ألن االستعمال٬ أحادي للبالستيك مجديا بديال تكون

سابقا أن.يعتقد ن الممك ن فم تيكية البالس ات بالنفاي ط المحي د المتزاي ق القل إلى وبالنظر
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الصناعة في كبيرة آثار الدراسة لهذه  .يكون
 

قائال نابر إيموجين الدراسة في الرئيس الباحث ون"صرح ك من كبيرة دهشة أصابتني
كاملة٬ سنوات ثالث مرور بعد المشتريات من الكثير حمل على قادرة تزال ال األكياس

ة للدهش ارة إث ثر األك األمر كان الحيوي للتحلل قابلة أكياس أنها ضوء".وحقيقة ي وف
أن يوضح ا بيان ماد س ى إل للتحول ة القابل اس األكي تصنع شركة أصدرت الدراسة هذه
يناسب ا م ق ووف ذلك ل بة المناس ة البيئ في سوى تتحلل لن الشركة تنتجها التي األكياس

منتجاتها  .تصميم
 

األمر ق يتعل دما عن تضليلهم م يت الناس عامة أن الخبراء يعتقد النتائج هذه إلى واستنادا
ر بتغيي ركات الش ة مطالب ي ينبغ ه وأن وي٬ الحي ل للتحل ة القابل تيكية البالس اس باألكي

الوضع حقيقة يعكس بحيث المنتجات٬ هذه على يطلق الذي  .الوصف
 

ل تقلي ى إل ــ الم الع ي ف ة المعلب ة األغذي ي ف المتخصصة الشركات أكبر إحدى وتسعى
بالماصات ا منتجاته د تزوي عن التخلي ب تقوم س ا أنه ت أعلن ث حي البالستيكية٬ النفايات

الحيوي للتحلل قابلة مياه زجاجات صنع على أيضا ستركز وأنها  .البالستيكية٬
 

أحادي للبالستيك بدائل إيجاد إلى العالم أنحاء جميع من بيئية مجموعات دعوة ظل وفي
الشركة ا به وم تق تي ال يرات التغي هذه أن الشركة هذه في المسؤولون يذكر االستعمال٬
ة قابل أو تخدام االس ادة إلع ة قابل وات عب ى إل ا عبواته ل ك ل لتحوي ة حمل ن م جزء هي

عام بحلول التدوير مواد.2025إلعادة استخدام في الشركة ستبدأ المقبل الشهر ومن
التصاميم واستخدام البالستيكية الماصات باستبدال أيضا ستقوم كما الورق٬ مثل مختلفة

النفايات لتقليل  .المبتكرة
 

دة جدي اه مي زجاجات لتصنيع ة الحيوي ة التقني شركات إحدى ع م أيضا الشركة وتعمل
ن بروبيلي ي بول ر لتطوي دوير الت ة تقني شركات إحدى ع م وتعمل الحيوي٬ للتحلل قابلة
ر بوليم عن عبارة وهو الغذائية٬ األغراض مختلف في لالستخدام وصالح تدويره معاد
والزجاجات واألكواب الصواني في المعبأة تلك خاصة الغذائية٬ المواد لتعبئة  .يستخدم

 
أو ادي الع ت تيريفثالي ن ميثلي ي البول وى محت ادة زي ى إل ديها ل اه المي اج إنت قسم ويهدف

ركة الش ات زجاج ي ف دويره ت اد ن.المع إيثيلي ي البول وى محت ادة زي م القس تهدف ويس
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إلى تدويره المعاد ى35تيريفثاليت وإل العالم٬ مستوى على منتجاته في المائة 50في
عام بحلول المتحدة الواليات داخل منتجاته في المائة  .2025في

 
الشركة مسؤولي أحد دة٬"يذكر الجدي وات العب أثير ت اكتشاف اول تح الشركة زال ت ال

ك ذل ن ولك التصنيع٬ اليف تك ن م د وتزي ا لمنتجاته االفتراضي ر العم من تقلل قد ألنها
بعد أكيدا ة.ليس التكلف ث حي ن م د محاي وبعضها أرخص ة البديل ول الحل ك تل وبعض

تكلفة أكثر  ".وبعضها

 
ي ف يرا تغي يتطلب س تيكية البالس ات النفاي تحدي أن الشركة رت ذك صحافي بيان وفي

التغيير هذا بقيادة ملتزمة الشركة وأن الجميع٬ مرافقها.سلوك جميع إن الشركة وقالت
ددها ع الغ الم4200الب الع اء أنح ع جمي ي ف أة واد"منش الم ى عل اء بالقض ة ملتزم

تدويرها إعادة يمكن ال التي وتلك االستعمال٬ أحادية ذه"البالستيكية ه تبدل ستس ا وأنه ٬
بسهولة تدويرها إعادة أو استخدامها إعادة يمكن جديدة بمواد  .المواد
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الخبر تفاصيل

الخبر الحيوانعنوان ضد السادية

الخبر الخبراالثنين-06/05/2019-01/09/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

بخيتالكاتب بن الرصد18578العددعبدهللا 1تكرار

الحيوان ضد  السادية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بخيت بن  عبدهللا

ثم بادية في الضبان من كتالً ألصدقائه يولم من وراء تقف التي الرمزية ندرك أن علينا
س البائ وان الحي ذا ه ن م كتالً يصور أن أو ميديا٬ السوشل على ويبثها المناسبة يصور
م لفه ة طريق أفضل األرض٬ راب ت منها يخجل مهولة بكميات ونيت صحن في محشوة
ل لألك يصلح ال اً حيوان يطارد ذي ال ان فاإلنس مرضيا٬ً تصنيفاً نصنفها أن الرغبة هذه
ا أنه ه جريمت صاحبها برر ي د ق ويا٬ً س اناً إنس ون يك أن ن يمك ال يستأنس وال يؤذي وال
ًا وفق ته ممارس ت تم إذا ة الطبيع وازن ت ن م زء ج يد الص يد٬ الص ة رياض ن م زء ج

البيئة حماية هيئات تضعها التي  .للشروط
 

وعشق ثى األن ة كراهي ل مث الخفية النفسية األمراض من مجموعة الحديث العلم صنف
وأمراض المبررة غير المخاوف من وغيرها والمرتفعات الكالب من والخوف األطفال

الجثث كاشتهاء  .أخرى
 

اء العلم ه علي ق يطل رض م ة ات(ثم الحيوان د ض ادية ل.zoosadism)الس لع
تثارة اس اول يح وآخر ها ويدهس ارع الش بر تع صغيرة قطة يطارد رجالً شاهد بعضنا
المرض ذا به المصابون يستمد األبحاث تقول والجنون٬ بالفزع الكلب يصاب حتى كلباً

يسحق أو يتعذب وهو الحيوان مشهد من  .لذة
 

ضد العدوانية إلى المريض نفس في تمتد الحيوان ضد العدوانية هذه أن العلماء اكتشف
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 .البشر
 

ولكن وان الحي ضد ادية الس شريحة ضمن الضبان قاتلي تصنيف على القدرة أملك ال
ة حماي مجرد ن م ثر أك ة بجدي ر األم ى إل النظر يستوجب القتل من النوع لهذا اقترافهم

عن.البيئة بئ ين هار واإلش اخر والتف د الجه ن م المستوى ذا ه ى وعل اعي الجم ل فالقت
النفس داخل خطير وان.شيء الحي ضد ادية الس مرض اني يع ن م أن الدراسات ترى

البشر إيذاء في رغبة من أيضاً ي.يعاني ف تعرض التي الكثيرة الحاالت في األقل على
د تعم أن هؤالء على القبض عند األمنية الجهات على يتوجب عظيم كفتح ميديا السوشل
ة جريم ز لغ لكشف اً مفتاح الممارسة هذه تكون قد االجتماعي٬ تاريخهم في البحث إلى
ود تع ا م غالباً والمصلحة المبرر من تخلو التي الغامضة الجرائم الحل٬ على استعصت
رم المج ل يقت ثى٬ األن ة وكراهي يكوباثية كالس س٬ النف ل داخ ي ف راض أم ى إل بابها أس

فقط المتعة أجل من يعذبها أو  .ضحيته
 

من املة ش ة بإدان ابهون يج األخرى البرية والحيوانات الضبان قتلة أن الحظ حسن من
ردات تشجعهم٬ مرحة ات تعليق أو ديح م أي تصرفاتهم ى تلق ال ة٬ كاف المجتمع أطياف

باالشمئزاز تتسم الناس  .فعل
 

أن هللا در ق إذا ل٬ متكام ان كي ة الطبيع هذه في الحجر وحتى والشجر والحيوان اإلنسان
ذا ه يب أص إذا مير٬ الض مه اس يئاً ش ه داخل ي ف ق خل د فق وى األق و ه ان اإلنس ون يك

القانون نسميه الذي المجتمع ضمير له سيتصدى بعطب  .الضمير
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الخبر تفاصيل

الخبر األسماك»رمضان«عنوان بأسعار الدمام%30يهبط في

الخبر الخبراالثنين-06/05/2019-01/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد16761العددالكاتب 1تكرار

األسماك»رمضان« بأسعار الدمام%30يهبط  في

 

البيع حركة في تراجعا يشهد السمك  )اليوم(سوق
 

الطوالني  الدمام-سلطان

ر أكث ى إل رمضان شهر دخول مع المركزي الدمام سوق في األسماك أسعار تراجعت
ن هر%30م الش ي ف مك الس راء ش ن ع تهلكين المس ب أغل زوف ع بب بس ك وذل ٬
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 .الفضيل
 

ي ف لألسعار ي طبيع دل مع ذا ه أن الشرقية المنطقة في وصيادون مستثمرون وأوضح
رمضان شهر من يوما عشر خمسة أول في والمبيعات األسعار تتراجع إذ الموسم٬ هذا

األخرى اللحوم إلى وتوجههم السمك شراء على المستهلكين إقبال عدم  .بسبب
 
المستهلكين»  رغبة

 
د خال رقية الش ة بالمنطق ة الطازج ماك األس واق بأس املين المتع د وأح ياد الص ال وق

السمك:الدوسري بشراء المستهلكين رغبة لعدم تتراجع رمضان في عادة األسعار إن
ابقة الس ترات الف عن تراجع ت عار األس يجعل األمر وهذا رمضان٬ شهر أيام أول خالل

يعادل ى%30بما إل رمضان ل قب وصل الشعري السمك و كيل سعر أن بدليل ٬35
ى إل يصل أن إلى وسيتراجع الماضي25٬رياال ام الع ي ف حصل ا مثلم و للكيل اال ري
بمقدار الهامور سعر تراجع بـ20وكذلك ه من و الكيل يباع كان حيث اال65رياال ري

بـ يباع دة45وحاليا لم السمك شراء ى عل ال اإلقب دم ع ا متوقع اال٬ من15ري ا يوم
رمضان  .شهر

 
اف ل:وأض يحص ياد الص بح أص ث حي ابقة٬ الس وام األع ن ع ت تراجع ات المبيع إن

السعوديين الصيادين أعداد لتراجع أدى أيضا وهذا بسيطة  .أرباحا
 
رمضان» قبل ما  زيادة

 
األيام في خصوصا الماضي العام عن زادت األسعار أن علي٬ أبو حسن البائع وأوضح

ى إل الشعري السمك سعر زاد ث حي ارك٬ المب رمضان شهر دخول بقت س 40التي
ن بي تراوح ي عر بس ي الماض ام الع ي ف اع يب ان ك أن د بع اال ى25ري اال30٬إل ري

إال اإلبحار عن الصيد قوارب إيقاف مع الصيد حركة تراجع إلى يعود ذلك في والسبب
لمشروع تنفيذا سعودي مرافق  .»صياد«بوجود

 
د الكنع أسعار أن ن الصغير«وبي م بنسبة»الحج ي الماض ام الع عن ٬%30زادت

إلى الكيلو سعر وصل بـ45حيث سابقا يباع كان أن بعد إلى35رياال مشيرا رياال٬
والوافدون الداللون هم األسواق بأسعار يتحكم من  .أن
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عن يقل ال بما رمضان من أسبوع أول بعد ستتراجع األسعار أن علي أبو %25وأكد

ماك األس ر توف ل ظ ي ف رى األخ وم اللح راء ش ى إل تهلك المس ه توج بب بس ك وذل ٬
رمضان شهر آخر في إال المبيعات تتحرك ولن محليا٬  .المفضلة

 
ر تعتب السوق ي ف ا حالي ة المعروض األسعار أن تهلكون مس ح أوض رى٬ أخ ة جه ن م

بة بنس الماضية بالسنوات مقارنة ي%25متدنية ف ان ك الصافي السمك و كيل فسعر ٬
الماضي الـ35العام يتجاوز ال وحاليا و30رياال كيل سعر ذلك وك اال٬ امور«ري اله

ى»الجامبو إل ام األي ذه ه د55تراجع والكنع اال٬ ة«ري كامل ة ى»حب اال60٬إل ري
من يبدأ  .رياال70إلى60والمجزأة

 
األسعار»  انعكاس

 
السمكي االستزراع في خبراء والطلب:وقال العرض قانون يحكمها دائما األسعار  .إن

 
ى:وأضافوا إل تصل المحلية األسواق في الطازجة األسماك أنواع ا64إن منه صنفا

يتم التي األسماك أن مؤكدين والبلطي٬ والسبيط٬ والشعوم٬ والكنعد٬ والسمان٬ الهامور٬
األسماك ا أم األسواق٬ ى إل ا تقريب ا كميته نصف إال يصل ال األحمر البحر في صيدها
تبقى ا م ل وينق والدمام٬ القطيف سوقي في يعرض فمعظمها العربي بالخليج تصاد التي
ا م ذا وه ا٬ وأبه ل وحائ وك وتب والطائف ورة المن ة والمدين المكرمة ومكة الرياض إلى

األسعار ارتفاع على  .ينعكس
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لتاريخ الصحفي 01/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رمضانعنوان لشهر استعداداته ينهي بالمدينة النعمة حفظ مشروع

الخبر الخبراالثنين-06/05/2019-01/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20466العددالكاتب 1تكرار

رمضان لشهر استعداداته ينهي بالمدينة النعمة حفظ  مشروع

 
 
 

المنورة-واس  المدينة
 

ورة المن ة المدين تودع مس ة لجمعي ابع الت ورة المن ة بالمدين ة النعم ظ حف روع مش ى أنه
اهمة والمس ارك المب رمضان شهر خالل الطعام من الفائض لجمع استعداداته الخيري
واألربطة ة الحكوم دوائر ال وبعض وي النب الحرم ب والسحور الفطور وجبتي تقديم في
ملموس الغير الطعام فائض خالل من المنورة بالمدينة المنتشرة المساجد من  .والعديد

 
ر بتوفي دأت ب تعدادات االس أن ام اإلم دهللا عب د محم للمشروع ذي التنفي دير الم وأوضح
متخصصة ة وطني وادر ك إشراف تحت ة األطعم ائض ف ن م تفادة لالس التقنيات أحدث
ى عل ا توزيعه حتى سالمتها من والتأكد الغذاء في والسالمة الصحة معايير أعلى لتقديم

شهر,المستفيدين خالل ا وتوزيعه ا عليه اظ الحف ع المتوق ات الوجب عدد أن إلى مشيراً
يبلغ المبارك وجبة90رمضان  .ألف
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لتاريخ الصحفي 01/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بريدةعنوان تهاجم الجراد من ضخمة )فيديو(أسراب

الخبر الخبراالثنين-06/05/2019-01/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

بريدة تهاجم الجراد من ضخمة  )فيديو(أسراب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التحرير–بريدة  :فريق
من ضخمة أسراٍب هجوم تظهر فيديو مقاطع االجتماعي٬ التواصل مواقع رواد تداول

القصيم منطقة في بريدة لمدينة  .الجراد
 

هجوم ام الع ذا ه ع ربي خالل شهدت ة المملك مستوى على المناطق من العديد أن يُذكر
هدها تش تي ال الحرارة ات درج اع وارتف ة الجوي ات التقلب ظل ي ف الجراد٬ ن م أسراٍب

 .المنطقة
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/f8aQCk_NZQU 
 

https://youtu.be/bJZQ-zJ6ZQE 
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لتاريخ الصحفي 01/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التيارعنوان شركة أسطول الرش..من مجال في متخصصة سعودية بكوادر وتُدار

الخبر الخبراالثنين-06/05/2019-01/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المرض ونواقل الجراد أسراب لمكافحة جازان إلى طائرة أول  وصول

التيار شركة أسطول في..من متخصصة سعودية بكوادر وتُدار
الرش  مجال

 

المواسي  جازان-محمد

عودية الس وي الج ار التي ركة ش ائرات ط طول أس ن م ى األول ائرة الط س أم لت وص
ن وفنيي ارين طي ن م سعودية وادر بك دار تُ تي ال الجوي٬ رش ال مجال في المتخصصة
ة بمنطق ة والزراع اه والمي البيئة وزارة مهبط إلى الطيران٬ مجال في عالية خبرة ذوي
المرض ل ونواق راد الج أسراب ة لمكافح الجوي رش ال ات بعملي دء للب ك وذل جازان؛

 .األخرى
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ي ف ار جب ود مجه ن م ه ب وم تق ا فيم ة والزراع اه والمي البيئة وزارة لمساندة ذلك ويأتي
ر٬ الوزي ادة بقي دع٬ المتص وادي وال نك الض ى حم ل ونواق راد الج راب أس ة مكافح

بالوزارة العالقة ذات اإلدارات  .ومشاركة
 

ع جمي تكمال الس بجدة دولي ال دالعزيز عب ك المل لمطار أمس وصلت قد الطائرة وكانت
ن م وي الج رش ال ات عملي د تع إذ ازان؛ ج ى إل ادر تغ أن ل قب ة المطلوب راءات اإلج
ة ناحي ن م ة أهمي ن م ا له ا لم وزارة؛ ال ا عليه د تعتم تي ال ة والمحوري المهمة العمليات
ة بيئ ير وتوف ا٬ حالًي المنتشرة راد الج أسراب ار انتش ن م والحد المكافحة٬ في السرعة

األمراض من خالية للمواطن٬ آمنة  .صحية
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لتاريخ الصحفي 01/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مساحة"البيئة"عنوان في الصحراوي الجراد هكتار46000تكافح

الخبر الخبراالثنين-06/05/2019-01/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 24تكرار

مساحة"البيئة" في الصحراوي الجراد تكافح
 هكتار46000

 

 

 واس-الرياض
بـ در يق ا م استكشاف في والزراعة والمياه البيئة وزارة 46نجحت

ة معالج رى ج ث حي ار٬ هكت ف دات10000أل مبي ة بكمي ار هكت
ت ة6710بلغ المكرم ة ومك اض الري اطق من ي ف ك وذل ترات٬ ل

ونجران وتبوك وحائل الشرقية والمنطقة المنورة  .والمدينة
 

اك هن أن حت ة70وأوض ومكافح اف واستكش ح بمس ت قام ة فرق
الفرق عدد بلغ حيث المملكة٬ مناطق من عدد في الصحراوي الجراد

اض الري ة منطق ي ي14ف ف ت توزع ة٬ ومكافح اف استكش ة فرق
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دوادمي٬ وال ي٬ والزلف وعفيف٬ تميم٬ بني وحوطة واالفالج٬ السليل٬
ي ف والمكافحة االستكشاف رق ف عدد وبلغ سدير٬ وحوطة وشقراء٬

المكرمة مكة ة5٬منطقة ورني الطائف٬ محافظتي في توزعت فرق
ت بلغ ورة المن ة المدين ة منطق ي ة19وف ومكافح اف استكش ة فرق

واحي وض ع٬ وينب ة٬ والحناكي ذهب٬ ال د مه المحافظات ي ف موزعة
الشرقية ة المنطق ي ف رق الف دد ع غ بل ا فيم ورة٬ المن رق7المدينة ف

غ وبل ة٬ والنعيري دمام ال افظتي مح ي ف ت توزع ومكافحة اف استكش
يم القص ي ف ددها ي6ع ف ت توزع ة ومكافح اف استكش رق ف

والشماسية٬ دائع٬ والب الرس٬ والنبهانية٬ وعنيزة٬ بريدة٬ المحافظات
والمكافحة االستكشاف فرق عدد أن إلى مشيرة واالسياح٬ والمذنب٬

ت بلغ ل حائ ة منطق ي ملي9٬ف والش ة٬ الحليف ي ف ت توزع رق ف
وك تب ة منطق ي وف نان٬ والش وسميرة٬ استكشاف6والغزالة٬ رق ف

ي وف وضباء٬ والوجه٬ ج٬ أمل المحافظات ي ف ا توزيعه تم ومكافحة
المدينة4نجران ضواحي في ومكافحة استكشاف  .فرق

 
عدد توزيع عن الوزارة لمكافحة25وكشفت مخصصة رش جهاز

ق المناط ن م ل ك ي ف ة الوقاي يارات س ى عل ا تركيبه م ليت راد الج
توصيل م ت ث حي ل٬ حائ وك٬ تب الشرقية٬ المنطقة القصيم٬ الرياض٬
داني٬ المي ل العم دعيم لت يارات الس ى عل ا لتثبيته اطق للمن ا معظمه

توزيع ن50,000وجاري وتأمي المصابة٬ المناطق على مبيد لتر
ن م ل ك ي ف واحد ليوم تدريبية ورش وعقد الالزمة٬ السالمة أدوات

زة أجه ع توزي ادة وإع ل٬ وحائ يم والقص اض e-Locust3٬الري
د التعمي صدور حال وفي فقط٬ حالياً مجنحة طائرة توفر إلى مشيرة
م يت ة عامودي رى وأخ ة مجنح ائرة ط تتوفر س ادم الق بوع األس

إليها الحاجه استدعت ما متى  .استخدامها
 

مستمرة ت زال ما الصحراوي الجراد حالة في التطورات أن وأفادت
راب األس رك لتح ادة المعت ترة الف ي ه ة الحالي ترة الف ار العتب ك وذل
ك وكذل الربيعي الموسم إلى الشتوي الموسم نطاق من والمجموعات
راد الج ات معلوم ب مكت ن م ادر الص ذير للتح ع التوق ترة ف ي ف
ى حت اليمن من األسراب غزو طيه في كان والذي بالفاو الصحراوي
المجموعات لبعض باإلضافة الي٬ الح الدي المي الشهر من السادس
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والتي ر االحم البحر سواحل على الشتوي النطاق في تشاهد لم التي
ي منطقت ن بي ا م ي الربيع اق النط ي ف دها رص م يت أن د المؤك ن م
بعض أن ا كم ة٬ الربيعي الرطبة المواقع في وبالذات وحائل الرياض
وم تق والشرقية الرياض منطقتي محافظات بعض في الوزارة مكاتب
ة الجنوبي ة الجه من االسراب غزو عن الناتجة الدبا مجاميع بمكافحة

الماضية أشهر األربعة  .خالل
 

مشاهدة وزارة ال توقعت ة البيئي للظروف ة العام للمؤشرات ونظرًا
عن للبحث الربيعي التكاثر نطاق في تتجول المجموعات من المزيد
ك وكذل ة٬ القادم ابيع األس الل خ اثر والتك ج للنض ب المناس ل الموئ
المشاهدة للمجموعات البيض فقس جراء الدبا بقع من المزيد مشاهدة

تزاوج حالة  .في
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لتاريخ الصحفي 01/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع فعاليات في المشاركين يُكرم المكرمة بمكة البيئة وزارة فرع

الخبر الخبراالثنين-06/05/2019-01/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

أسبوع فعاليات في المشاركين يُكرم المكرمة بمكة البيئة وزارة فرع
 البيئة

 

 
 واس-جدة

عيد س المهندس المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير كّرم
ج والبرام ات الفعالي ي ف اركين المش وم٬ الي دة ج ي ف رع الف ر بمق دي الغام هللا جار ن ب
ام الع ذا له رع الف ه نظم ذي ال األول٬ ة البيئ بوع أس صاحبت التي واإلرشادية التوعوية

مجتمعنا"بعنوان لرفاه بيئتنا ن"نحمي ب ي ترك دس المهن ٬ ة البيئ إدارة مدير بحضور ٬
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الحميدي  .عالي
 

خالل ذت نُف تي ال ة المتنوع ات والفعالي برامج ال أن ه٬ كلمت في هللا الجار المهندس وأكد
ادة زي ضمنها من تي ال ٬ ة الهادف الة الرس إيصال في كبير بشكل أسهمت البيئة أسبوع
اون بتع اء ج از اإلنج ذا ه أن ى إل يراً مش ٬ ة البيئ ى عل ة المحافظ ة ثقاف ر ونش ي الوع
ات الفعالي ذه ه اح إنج ى عل ع للجمي كره ش دمًا مق اركة٬ المش ات الجه ع جمي اتف وتك

واستدامتها الوطن مقدرات على للحفاظ  .والبرامج
 

إدارة ب يزين المتم والموظفين ة٬ البيئ أسبوع ي ف المشاركين ريم تك جرى ام الخت ي وف
المكرمة مكة بمنطقة الوزارة بفرع األمراض نواقل مكافحة عمليات وغرفة  .البيئة

 
وزارة ال ب مكت نصيب ن م كانت المنطقة في البيئة أسبوع فعاليات أفضل أن يُذكر مما
اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت از وح ٬ دة ج ة محافظ ب مكت ا يليه ٬ ذة القنف ة بمحافظ

البيئة أسبوع عن تقرير أفضل على خليص بمحافظة  .والزراعة
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لتاريخ الصحفي 01/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيةعنوان والبذور واألسمدة المبيدات بيع محالت على تفتيشية جوالت تنفذ الشرقية زراعة

الخبر الخبراالثنين-06/05/2019-01/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المبيدات بيع محالت على تفتيشية جوالت تنفذ الشرقية زراعة
الزراعية والبذور  واألسمدة

 

 
 واس-الدمام

ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع بف المزروعات وقاية بقسم المختصين من فريق قام
من الفترة خالل الشرقية ى27إلى25بالمنطقة عل ية تفتيش ة بجول ٬ الجاري شعبان

ة مدين ي ف ا له ة التابع تودعات والمس ة الزراعي ذور والب واألسمدة المبيدات بيع محالت
واألسمدة المبيدات صالحية من للتأكد تهدف التي الدورية الحمالت ضمن وذلك الدمام٬
تراطات لالش ا تطبيقه دى وم ا به الخاصة وات العب جودة من والتأكد الزراعية والبذور
أن ن م د التأك ذلك وك دات المبي ك تل رض ع ي ف حيحة الص المة الس ائل ووس ة الوقائي

الوزارة لدى مسجلة  .المنشأة
 

ن تخزي سوء ي ف ت تمثل تي وال ات المخالف بعض ضبط عن التفتيشية الجولة وأسفرت
صالحية اء انته ذلك وك ب العل ي ف يح وترش وة العب شكل في تغير عنه نتج ما العبوات

للبيع المعروضة البذور  .بعض
 

ر عام دس المهن الشرقية ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فرع عام مدير وأكد
المطيري ي عل ن ام,ب مق ى إل ا به ع والرف ة مخالف أي رصد ي ف اون يته ن ل رع الف أن

ة طيل تمرة مس ية التفتيش الحمالت أن إلى مشيرا المنصوصة٬ العقوبات إلقرار الوزارة
الفرع خدمات نطاق تحت المتواجدة المحالت جميع وستشمل  العام
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لتاريخ الصحفي 01/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المباركعنوان رمضان شهر بحلول عسير أمير يهنئ بأبها والزراعة والمياه البيئة وزاره مكتب مدير

الخبر الخبراالثنين-06/05/2019-01/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2599العددالكاتب 1تكرار

عسير أمير يهنئ بأبها والزراعة والمياه البيئة وزاره مكتب مدير
المبارك رمضان شهر  بحلول

 

عسير مشافي/صحيفة  :يحيى
دس المهن ا بأبه والزراعة والمياه البيئة وزاره مكتب مدير ي/رفع الويمن حسن دهللا عب

دالعزيز عب ن ب طالل ن ب ي ترك ير األم ي الملك السمو لصاحب ة هللا–التهنئ -حفظه
ارك المب رمضان شهر حلول عسيربمناسبة منطقة أن.أمير الى وتع بحانه س هللا ائالً س

على يديم وأن مديدة وأزمنة عديدة أعواماً الكريم سموه على المباركة المناسبة هذه يعيد
ن م والمزيد واألمان األمن نعمة المسلمين وقِبلة الشريفين الحرمين أرض الغالي وطننا

الرشيدة حكومتنا قيادة ظل في والرخاء  .الخير
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لتاريخ الصحفي 01/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بحرةعنوان في اإلبل حليب بيع مخالفات ضبط

الخبر الخبراالثنين-06/05/2019-01/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد19245العددالكاتب 1تكرار

بحرة في اإلبل حليب بيع مخالفات  ضبط
 

 

بحرة في المخالفة الحظائر  .إزالة
 

داوود  okaz_online@)جدة(محمد

المشكلة اللجنة مع بالتعاون المقدسة بالعاصمة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب نفذ
تهدفت اس ة رقابي ية تفتيش جوالت رة بح وشرطة ة وبلدي ومحافظة الصحة وزارة ن م
ة األنظم ق وتطبي الفين المخ ر لحص واق واألس ات الطرق ى عل ل اإلب ب حلي ائعي ب
بحرة محافظة ي ف ة الواقع ل اإلب ائر حظ ن م دد ع ة إزال ا خالله م ت بحقهم٬ والتعليمات

العالقة ذات الجهات مع بالتعاون الحليب من كميات  .ومصادرة
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دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير وأوضح
ع بي ار انتش ظاهرة ى عل للقضاء عياً س أتي ت الجوالت ذه ه أن دي٬ الغام هللا جار سعيد
ن م الخطيرة راض األم ن م ير كث نقل في سببا يكون قد الذي العشوائي بالشكل الحليب

ة المالطي ى الحم ها رأس وعلى اإلنسان إلى تريا»البروسيال«الحيوان الليس ة٬ العطيف ٬
وسطاً بر يعت ب الحلي أن ا مبين ى٬ والحم نج والتش يء والق اإلسهال مسببة والسالمونيال٬

المرضية خصوصا الميكروبات٬ لتكاثر  .ممتازا
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لتاريخ الصحفي 01/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان أكثر تضخ الوطنية م10المياه المملكة3ماليين مناطق جميع في يوميًا المياه من

الخبر الخبراالثنين-06/05/2019-01/09/1440تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 19تكرار

من أكثر تضخ الوطنية م10المياه من3ماليين
المملكة مناطق جميع في يومًيا  المياه

 

 واس-الرياض
ان رمض هر ش م لموس تعداداتها اس ة الوطني اه المي ركة ش ت أكمل

اري الج ام الع يف ص م وموس ارك اهزة1440المب ج ت وبات ٬ هـ
و نح وزع وت خ ع10,106,384لض جمي ي ف ا يومًي ن ماليي

ي ألهال اه المي ن م ة كمي بر أك ير توف دف به دنها٬ وم ة المملك اطق من
ا م ادة ع ذان الل يف٬ والص ان رمض هر ش الل خ اطق المن وزوار

المياه على الطلب في ملموًسا ارتفاًعا  .يشهدان
 

د محم دس المهن الوطنية المياه لشركة التنفيذي الرئيس أكد ذلك وعن
تشغيلية بخطة مبكر وقت منذ استعدت الشركة أن الموكلي٬ أحمد بن

من تض ا وتوزيعه اه المي هللا-إلدارة يئة م-بمش تقدي تمرارية اس
الكوادر جاهزية رفع تضمنت الخطة أن مبينًا األمثل٬ بالشكل الخدمة
ى إل باإلضافة ة٬ الميداني رق والف الطوارئ رق وف ات واآللي البشرية

معها التعامل وآلية المتوقعة٬ المخاطر  .تحليل
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حسب ستكون الشركة ستوزعها تي ال اه المي ات كمي أن ى إل وأشار

ضخ سيتم إذ و3م3,070,000المناطق٬ اض٬ الري ة منطق ى إل
و3م2,350,000 ة٬ المكرم ة مك ة منطق ى 3م800,000إل

و المنورة٬ المدينة منطقة و3م476,000إلى القصيم٬ منطقة إلى
و3م205,000 وك٬ تب ة منطق ة3م192,500إلى منطق ى إل

و و3م88,484حائل٬ الشمالية٬ الحدود منطقة م150,400إلى
و3 وف٬ الج ة منطق ى و3م284,000إل ير٬ عس ة منطق ى إل

و3م255,000 ازان٬ ج ة منطق ى ة3م85,000إل منطق ى إل
و ران٬ ت3م100,000نج خصص ا فيم ة٬ الباح ة منطق ى إل

الشرقية  .3م2,050,000للمنطقة
 

ارب يق ا بم ام الع ذا ه اه المي ات لكمي الشركة ع رف ى إل 139وأشار
ى عل الشركة بحرص اً منّوه ٬ الماضي ام الع عن مكعب تر م ألف
تقبال اس ام مه ى تتول تي ال العمالء ة خدم مراكز ة جاهزي من د التأك
أن ة الخط ب حس ر المنتظ يانة٬ الص رق ف ى إل ا وتمريره ات البالغ
ا مبيًن المناسب٬ ت الوق ي ف معالجتها لضمان الساعة مدار على تعمل

اتف ه م رق يص تخص م ت ركة الش ات)939(أن بالغ ز لمرك
اطق٬ بالمن اه المي خدمات إدارات تقدمها التي المياه لخدمات المواطن

د الموح ال االتص م رق يص تخص م ت ا )920001744(فيم
وجدة اض الري دن م ي ف ة الوطني المياه لشركة التابعة المياه لخدمات
ات طلب ان الرقم ذان ه تقبل سيس ث حي ائف٬ والط ة المكرم ة ومك

الـ مدار على والتشغيل24المواطنين الصيانة أعمال لتوفير ساعة
ع م ل التواص ن يمك ه أن ى إل يًرا مش ات٬ والمحط بكات للش ة الالزم
التواصل حساب عبر الوطنية والمياه بالمناطق المياه خدمات إدارات

الخاصة  ).NWCcare@(االجتماعي

 
وى الق يز تجه منت تض ل العم ة خط أن ي الموكل دس المهن ن وبيّ
كل بش ل تعم تي وال الء٬ العم دمات خ ز مراك ي ف ة العامل رية البش
ذا ه صيف موسم خطة أن إلى الفتًا مشاكلهم٬ وحل لخدمتهم مستمر
دات بمع زة مجه يانة والص غيل للتش رق ف يص تخص منت تض ام الع
الوة ع ة٬ الفني ال واألعط وارئ الط االت ح رة لمباش ة حديث ات وآلي
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ة التعبئ ات محط يز تجه ى ياب"عل ف"األش بمختل ا ومحتوياته
ومدنها المملكة  .محافظات

 
ة لتحلي العامة المؤسسة مع ومستمًرا مباشًرا تنسيقًا هناك أن وأوضح
لتوزيع وذلك المملكة٬ في المياه إلنتاج الرئيس الشريك المالحة المياه
دن للم ضخها استمرار وضمان المحالة٬ اه المي ن م دن الم حصص

الصيف فصل في اإلنتاج معدالت زيادة عن فضًال  .المستفيدة٬
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