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لتاريخ الصحفي 13/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المنورةعنوان المدينة في للتمور الدولي المجلس أعمال اختتام

الخبر الخبرالسبت-18/05/2019-13/09/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

المدينة في للتمور الدولي المجلس أعمال اختتام
 المنورة

 

 
المنورة  واس-المدينة

للمجلس التحضيري اع االجتم ال أعم اليوم٬ المنور بالمدينة اختتمت
ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع ور بحض ور٬ للتم دولي ال
وزراء ال اركة ومش لي٬ الفض ن عبدالمحس ن ب دالرحمن عب دس المهن

للتمور والمستوردة المنتجة الدول ووفود  .ورؤساء
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استراتيجي كمحصول التمور بأهمية لالجتماع٬ الختامي البيان وأقر
ة غذائي ة قيم ذو ج كمنت ور التم ة وأهمي الجافة٬ وشبه الجافة للمناطق
دول ذلتها ب تي ال ود للجه مثمناً وثقافية٬ وبيئية واجتماعية واقتصادية
وبالنظر ة المنطق ي ف ور والتم ل النخي قطاع ر وتطوي دعم ل المنطقة

للتمور المستوردة الدول متطلبات  .إلى
 

في د الرائ السعودية ة العربي المملكة حكومة دور على البيان٬ وأثنى
ل تفعي راءات إلج وي والمعن الي الم ا ودعمه ور٬ التم س مجل ل تفعي
دول ال ن م داعات اإلي راءات إج ال إكم رورة ض داً مؤك س٬ المجل
ن م ددة المح داع اإلي ة جه ى إل س المجل ى إل مام باالنض ة الراغب
وص المنص مية والرس ة القانوني راءات اإلج اذ باتخ ك وذل ة٬ المملك
أعضاء٬ دول ك رسميا دول ال اد اعتم م ليت األساسي النظام في عليها
خالل طرحت تي وال والمالحظات اآلراء كل االعتبار في األخذ مع
ال األعم لجان ي ف الخاص القطاع إشراك ا وأهمه المجلس٬ اجتماع

التمور وتسويق إنتاج في الدول خبرات تبادل من  .واالستفادة
 

وتسهيل لتنسيق االتصال٬ نقاط تسمية ضرورة الختامي٬ البيان وأكد
ات المنظم اركة مش اً مثمن س٬ والمجل اء األعض دول ال ن بي اون التع

والزراعة لألغذية المتحدة األمم كمنظمة ة"الفاو"العالمية والمنظم ٬
ي الدول س المجل ل لتفعي دعم ال ديمهم وتق ة٬ الزراعي ة للتنمي ة العربي

 .للتمور
 

ام ع من األول ع الرب ي ف ل المقب اع االجتم ون يك أن ان٬ البي واقترح
من2020 ع الراب ع الرب في اإليداع اكتمال يتم أن على 2019م٬

 .م
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لتاريخ الصحفي 13/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان وزراء4إلى»المندق«رسائل

الخبر الخبرالسبت-18/05/2019-13/09/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الزهرانيالكاتب الرصد6805العددسعيد 1تكرار

من  وزراء4إلى»المندق«رسائل
 

 
 

 
 
 

الزهراني  سعيد
 

البلدية* الشؤون وزير من:الى د العدي في تطورا شهدت التي المحافظات من المندق
د العدي ى ال حاجة في فإنها والسياحية الزراعية المحافظة هذه جمال والكتمال المجاالت

الرشيدة القيادة من محدود الال الدعم ظل في المتطلبات  ..من
 
ك- ذل ل لك ي الرئيس والسبب ة الحرك ن م ة خالي ة منطق ى ال ت تحول دق المن ة مركزي
ة»البلدية« المدين وسط ن م ة والفاكه والخضروات اللحوم سوق اخالء ررت ق التي

الضمان ى ال ديم الق الخضار سوق ليم بتس بدأت قصة النقل ولهذا بعيد مكان الى ونقلته
داخل األسر ذه ه ل لعم ع مواق اد وإيج المنتجة األسر دعم في منه لالستفادة االجتماعي

مغلقًا يبقى أن رأت التي للبلدية أخرى مرة السوق وأعيد الفكرة ففشلت  .السوق
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أصحاب- ة كاف زام إل خالل من استثمرته للبلدية تابع مشروع الجديد العام النفع سوق
ايجار ل مقاب السوق ذا ه ى ال ال باالنتق دواجن وال واللحوم والفواكه الخضار ..محالت

أي حق ومن حرة دينا ل ارة فالتج انوني ق ير غ بشكل األنظمة استخدام في تعسف وهو
واإلجراءات الشروط وفق مكان أي في األنشطة هذه مثل يفتح أن  .مواطن

 
تهامة- على المطل الفصيلة ادر..منتزه ق درة بق وتحول سنوات من اغلق المنتزه هذا

ياحية س ة كرئ ه من تفادة االس ن يمك ل فه ة البلدي مسؤولي ض لبع واستراحة كن س ى ال
جديدة؟ سياحية نافذة للمحافظة  تضيف

 
ة* البيئ وزير ة:إلى والطبيعي ياحية الس ات المقوم ر لتوف الصحية دن الم ن م دق المن

ا بحنا..فيه أص الي وبالت ا٬ فيه صحي صرف ر توف عدم ة المدين ذه ه صفو ر يعك ا م
ن م ا م ا يوًم ب اللق يسحب د وق ة العام الشوارع ي ف الصحي الصرف تسريبات نشاهد

المقومات أهم بأحد االخالل بسبب البيئة«المحافظة  .»صحة
 
كان* اإلس ر وزي ى توى:إل مس ى عل دة الوحي ون تك د ق دق المن أن دركون وت درك ن

دم بع ذر تتع ة البلدي أن والسبب اإلسكان٬ برامج من برامج أي فيها تنفذ لم التي المملكة
ى ال ا تحويله ن يمك تي ال ال الجب رات عش ا فيه دق المن أن ة والحقيق أراٍض٬ ود وج
والحد السكن ة أزم حل ي ف وتسهم المحافظة جمال الى جماالً تضيف سكنية مدرجات

الكبرى المدن الى المندق من السكان هجرة  .من
 
التعليم* وزير الباحة:إلى ة جامع روع ف ام القس ة نموذجي مباٍن الى حاجة في المندق

العمل سوق يحتاجها التي العلمية التخصصات زيادة وأيضاً  .بالمندق
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لتاريخ الصحفي 13/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مهامهاعنوان وتحديد الساحلية المناطق لحماية دائمة لجنة بإنشاء وزاري قرار

الخبر الخبرالسبت-18/05/2019-13/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

قرارات من تتخذه ما تنفيذ بضرورة الحكومية للجهات  توجيه

وتحديد الساحلية المناطق لحماية دائمة لجنة بإنشاء وزاري قرار
 مهامها

 

التحرير  فريق

صحيفة القرى«نشرت وزراء٬»أم ال س مجل رار ق الجمعة٬ اليوم الصادر عددها في ٬
الساحلية المناطق بيئة لحماية الدائمة اللجنة باسم لجنة بإنشاء  .القاضي

لألرصاد ة العام ة للهيئ ل ممث ن م ون لتتك ة اللجن أعضاء الوزراء٬ مجلس قرار وحدد
الداخلية لوزارة وممثل رئيًسا٬ البيئة الحدود(وحماية وزارة)حرس ل ل وممث عضًوا٬

والزراعة والمياه البيئة لوزارة وممثل عضًوا٬ والقروية البلدية ثروة(الشؤون ال اع قط
ل)السمكية وممث عضًوا٬ ة المعدني ثروة وال والصناعة ة الطاق وزارة ل وممثل عضًوا٬
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ل وممث عضًوا٬ الوطني تراث وال ياحة للس ة العام للهيئة وممثل عضًوا٬ المالية لوزارة
عضًوا الفطرية للحياة السعودية  .للهيئة

 

ي وه ة٬ الدائم ة اللجن ات مهم رار الق دد ح ا ات«كم الجه روعات مش ع جمي ة دراس
أو ردم ال أعم إجراء تستدعي التي الساحلية٬ المناطق في واألفراد والخاصة الحكومية
زم يل ا م اذ واتخ ذها تنفي ل قب ك وذل ة٬ البيئي ة الناحي ن م ا عليه ة للموافق تجريف أو دفن

الشورى نباتات بيئة انجروف(لحماية ع)الم لمن زم يل ا م اذ واتخ ة٬ المرجاني والشعب
ة(العمل المخالف ة)محل التابع ف٬ التجري أو دفن ال أو ردم ال ال أعم ة وإزال ه٬ إيقاف أو

تدعي تس التي الضرورية الحاالت في والنظر األفراد٬ أو الخاصة أو الحكومية للجهات
تنفيذها قبل األعمال هذه من أي  .»إجراء

 

اذ التخ المختصة؛ ات الجه ى إل ا إليه رد ت تي ال ات المخالف ة حال ة٬ اللجن مهام بين ومن
ك تمتل تي ال ة المعني الجهات مع والتنسيق والتعليمات٬ األنظمة به تقضي ما وفق الالزم

ر للبح ا حرًم ترك لت احلية الس اطق المن ي ف ا-أراضي نظاًم رر المق ق تخدامه-وف الس
للمواطنين وسياحية ترفيهية  .مناطق

 

ة تنفيذي ا لجاًن كل تش أن ة للجن إن ف رار٬ الق ب ة-وحس الحاج ب ق-حس المناط ي ف
ت ةالساحلية الدائم اللجنة تتخذه ما تنفيذ متابعة مهمتها تكون الدائمة٬ اللجنة إشراف حت

يضمن بما مخالفات؛ من تكشفه بما وإبالغها إليها الموكلة المهمات وفق إجراءات٬ من
الساحلية للمناطق البيئي والتوازن المستدامة التنمية يحقق وبما البيئة٬ على  .المحافظة

 

الحكومية الجهات القرار اختصاصه-وطالب حسب راد-كلٌ واألف الخاصة ات والجه
يضمن ا بم ا٬ إليه ة الموكل ات المهم ق وف رارات٬ ق ن م ة الدائم ة اللجن ذه تتخ ا م ذ تنفي
الساحلية للمناطق البيئي والتوازن المستدامة التنمية يحقق وبما البيئة٬ على  المحافظة
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لتاريخ الصحفي 13/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان قطاع في تتوسع للطاقة جميل عبداللطيف

الخبر الخبرالسبت-18/05/2019-13/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6805العددالكاتب 1تكرار

المياه قطاع في تتوسع للطاقة جميل  عبداللطيف

 الوطن:أبهـا

ضمن اريعها مش إطار ي ف دتين٬ جدي اقيتين اتف ة للطاق جميل اللطيف عبد شركة وقعت
ث حي والبحرين٬ مصر ي ف وخاصة ة٬ بالمنطق حضورها ذلك ب عة موس اه٬ المي قطاع
شركة ع م ة اتفاقي ة٬ للطاق ل جمي داللطيف عب من جزء وهي المياه٬ لحلول ألمار وقعت

تز« يوتيلي ه إي ش تدامة»إت مس ول حل ير لتوف ة٬ القابض الم ع ن حس ركة لش ة التابع ٬
ي المحل اعين القط ن م الء العم دم يخ ا بم اه٬ للمي ة التحتي ة البني اريع مش ر وتطوي

مصر في  .والصناعي
 

ر لتطوي بالقطاع٬ الشركتين كلتا بها تتمتع التي الواسعة الخبرة المشروع هذا وسيوظف
اريع المش وتنفيذ الصحي٬ الصرف ومياه المياه إدارة ذلك في بما للمياه٬ مستدامة حلول

البناء أنظمة على اءBOTالتسليم-التشغيل-المبنية ك-والبن يBOOالتشغيل-التمل ف
 .مصر

 
خدمات ديم وتق تثمارات االس ضخ في نشطا دورا ؤدي ي أن أيضا المشروع يعتزم كما
ة القائم اريع المش ى عل تحواذ االس رص ف ث بح ى إل افة باإلض غيل٬ والتش يانة الص
حصة ى عل ار ألم شركة تحوذت اس أخرى٬ ة اتفاقي وفي والصيانة٬ التشغيل وشركات
لمدة بالعمل تميزت التي المحرق٬ بي تي اس لدى بارتنرز إنفراستركتشر مبادلة شركة

وتشغل29 وتمتلك بالقطاع٬ أيضا100عاما ديها ول اليوم٬ ب اه المي ن م مكعب تر م
حي ص رف ص ب أنابي بكة وش حي٬ الص رف الص اه مي ة لمعالج رية عص ة محط

 .بالبحرين

8



 

لتاريخ الصحفي 13/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السعودي؟عنوان يبذر وكم العالم؟ في جائع الميثاق..كم لهذا ويدعو يُجيب أكاديمي

الخبر الخبرالسبت-18/05/2019-13/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2891العددالكاتب 1تكرار

السعودي؟ يبذر وكم العالم؟ في جائع الميثاق..كم لهذا ويدعو يُجيب  أكاديمي

تحديات:قال يعاني الزراعي المملكة الفرنسي..قطاع والنموذج
الدراسة  يستحق

 

اإللكترونية سبق المكرمة-صحيفة  مكة

م لألم ة والزراع ة األغذي ة لمنظم ابق الس ي اإلقليم دير الم ائف الط ة بجامع األستاذ قال
العتيبي عايض بن سعد الدكتور األدنى للشرق غ:المتحدة بل الم الع ي ف اع الجي دد ع إن

ن821 األم ة حال ر لتقري ا وفًق أشخاص؛ عة تس كل بين من واحًدا أي شخص؛ مليون
لعام العالم في والتغذية اك2018الغذائي هن ك ذل على عالوة شخص143؛ ون ملي

في الجوع42إضافي رة دائ ي ف وع الوق ن م ط فق دة واح خطوة بُعد على أخرى دولة
محدود عدد ي ف اّد الح الجوع ن م انون يع الذين األشخاص ثلثْي حوالى ويتواجد الحاّد٬

والسودان ونيجيريا وإثيوبيا أفغانستان ضمنها من البلدان؛  .من
 

"وأوضح الجوع: ذ أخ د فق الماضية؛ سنوات العشر خالل الجياع أعداد في الزيادة مع
د عق ذ من توياته مس ى إل اد ع ث حي الماضية؛ الث الث نوات الس دى م ى عل اع االرتف في
ى إل ي الرام تدامة المس ة التنمي أهداف من الثاني األممي الهدف تحقيق أصبح لذا كامل؛

9



بحلول الجوع على المنال2030القضاء  ".صعب
 

ام الطع ذير تب كلة ومش ا٬ عالمّيً ديًّا تح ل يمث زال ا م ذائي٬ الغ ن األم دام انع أن ر وذك
واالقتصادي السياسي رارين الق صناع بال تشغل التي المشاكل أهم من واحدة أصبحت
ن واألم اد واالقتص ة البيئ ى عل يرة الخط داعياتها ت بب بس الم؛ الع دول ن م ير الكث ي ف
ن بي ا وثيًق ا تعاوًن هدت ش كلة المش ك تل ة لمواجه ة الناجح اوالت المح ل وك ذائي٬ الغ

والمجتمع  .الحكومة
 

"وبيّن تمثل: السعودية العربية المملكة في األطعمة النفايات%28بقايا مجموعة من
بـ ة%21مقارنة المملك ي ف رد ف كل نصيب يبلغ كما األمريكية٬ المتحدة الواليات في

ذائي الغ ذير التب ن ة250.00م الثاني ة المرتب ي ف ة المملك أتي ت ث حي نويًّا؛ س م كج
رد الف توى مس ى عل ا فيه الغذائي التبذير بلغ التي إندونيسيا دولة بعد 300.00عالميًّا

األوروبي االتحاد دول في الفرد مستوى على الغذائي التبذير يبلغ وللمقارنة سنويًّا٬ كجم
ذاء179 الغ ذير لتب المي الع المعدل أن حين في سنويًّا؛ نوّيًا115كجم س ا كيلوجراًم

ول بحل النصف إلى العالمي المستوى على خفضه إلى المتحدة األمم تهدف والذي للفرد
 ".2030عام

 

ح"العتيبي"وأبان شُ ا أهم ن م دة؛ عدي ديات تح يعاني المملكة في الزراعي القطاع أن ٬
ذي ال الزراعي اإلنتاج على سلًبا أثّر مما للزراعة؛ الصالحة األراضي ومحدودية المياه

ر ده%30يوف فق م يت ا وم ة٬ المملك ي ف لالستهالك المتاحة ة األغذي ل مجم من ط فق
نسبته تبلغ الوطني الغذائي إنتاجنا من قيادتنا%33وتبذيره بفضل ثم هللا من وبفضل ٬

ا اعتمادن ن م رغم ال ى عل الم؛ الع ي ف ذائّيًا غ ة األمن الدول أكثر من المملكة تُعد الرشيدة
السنوية فاتورتها بلغت التي الغذائية٬ الواردات على ر80الكبير تقدي م وت لایر٬ ار ملي

بـ ة بالمملك ذائي الغ ذير والتب د ارة49.833الفاق اإلش تجدر ا ومم نويًّا٬ س لایر ار ملي
الدولة قدمته ما هللا-إليه؛ من-رعاها م يت تي ال األساسية السلع لبعض وإعانة دعم من

طائلة أموال دفع  ".خاللها
 

وال دخًال ى األعل ليست ة المملك أن فسنالحظ األرقام؛ في النظر أْمَعنَّا إذا أنه وأضاف
ال الطعام إهدار مشكلة أن إلى يشير وهذا المذكورة؛ الدول بين من للغذاء إنتاًجا األوفر
ات والثقاف ات الممارس كل وش ة بطبيع ق تتعل ا م در بق ادية االقتص ة بالرفاهي ق تتعل
ال ذا ه ولكن اء؛ والعط ذل والب ير للخ ّب ومُِح ياف مِض عودي الس فالشعب ة؛ المجتمعي
بات المناس الل خ ام الطع د موائ هده تش ذي ال راف اإلس كال االش ن م كل ش أي ب برر ي

 .وخالفها
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"وتابع التخطيط: بسوء إما يتعلق حقيقته في واألمر للتبذير٬ يتعرض الطعام هذا أغلب
يئًا ش اره باعتب ذاء الغ ى إل النظر و ه ذلك ك باب األس أهم د أح ل ولع اخر٬ التف ب ح أو
انوا ك ام طع بقايا أكل عن الكثيرون ُيحجم ولذلك األيدي؛ متناول وفي دائم بشكل متوفًرا
رواد ه في رى ن ذي ال ت الوق ي فف ازج؛ ط ام طع داد إع ُمَفّضلين مثًال؛ باألمس أعدوه قد
التواصل ائل وس ى عل الفارغة طعامهم أطباق صور بنشر يقومون الصين في المطاعم
يقوم َمن نجد الطعام؛ من يحتاجونه مما أكثر طلب عدم على أصدقائهم لحّث االجتماعي
ل يمث ال ذي ال ذير والتب باإلسراف ا متباهًي لضيوفه؛ دها أع تي ال ام الطع دة مائ بتصوير

الضيف إكرام في عاداتنا اإلطالق  ".على
 

"وقال ه: ل إن ف االقتصادي؛ توى المس ى عل السلبي الغذائي التبذير تأثير إلى باإلضافة
دان فق اهم يس ث حي ة؛ الدفيئ ازات الغ اث النبع مصدر اني ث كّل يش اره باعتب ا بيئّيً دًا بُع

ى حوال ل ويمث اخ٬ المن ير تغ ي ف ذاء الغ ذير اس%8وتب االحتب غازات ات انبعاث ن م
السنوية العالمية ر..الحراري وتبذي لفُقدان كان إذا الصحيح٬ المنظور في ذلك ولوضع

ط؛ فق المتحدة والواليات الصين تجاوزته العالم في باعث أكبر ثالث فسيكون بلد؛ الغذاء
المناخ لتغير التصدي في رئيسّيًا تحدّيًا تشكّل يجعلها  .مما

 

"واستطرد ة: المملك لمان2030٬رؤية س ن ب د محم ير األم د العه ي ول ا أطلقه تي ال
ي ف ذير والتب د الفق ن م د للح ا؛ وطنّيً برنامًجا الوطني التحول امج برن خالل من أعلنت
ر مؤش عن الن اإلع م ت ث حي اه؛ والمي ة والزراع ة البيئ وزارة ادرات مب كأحد ذاء الغ
أن د وأعتق الطموحة٬ المبادرة هذه مخرجات كأول بالمملكة األغذية وتبذير لفقد األساس
ف؛ المل ذا ه ال حي ا تقريًب دة واح افة مس ى عل ف تق ات والقطاع وزارات ال ن م ددًا ع
ذاء الغ ة وهيئ تثمار واالس ارة التج وزارة ع م ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فتتشارك
وزارة ن م اندة بمس ف المل ذا ه اه تج ات والواجب ام المه ي ف م التعلي ووزارة دواء وال
إن ف شك ال وب دني٬ الم المجتمع وجمعيات الخاص القطاع من فاعلة وبمشاركة اإلعالم
ة؛ التنمي االقتصادية الشؤون مجلس مظلة تحت وزارية لجنة خالل من المشترك العمل
ام الطع ظ فحف الهامة؛ الوطنية المبادرة لهذه المرجوة األهداف تحقيق نحو بالدفع سيسهم

جميًعا مسؤوليتنا التبذير  ".وعدم
 

"وأردف أخذت: ا فرنس ي فف دولي؛ ال توى المس ى عل النجاح قصص من العديد هنالك
دول ل أق اآلن ا فرنس تعد حيث الجد؛ محمل على الغذاء تبذير مشكلة الفرنسية الحكومة
دار م ى عل ذلت ُب ة ومجتمعي ة حكومي ود وجه ط تخطي اج نت ذا وه ذاء٬ للغ ذيًرا تب الم الع
ذاء؛ الغ ذير تب كلة بمش ام الع الوعي ادة زي دفها ه حمالت مع أيًضا وبالتوازي سنوات٬

سوى د تفق ال اآلن ا ل%1.8ففرنس قب ا فرنس ت وأعلن ذائي٬ الغ ا إنتاجه الي إجم ن م
الصالح ام الطع ي رم من والمطاعم السوبرماركت سالسل ع يمن ًدا جدي ا قانوًن امين ع
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ام٬ الطع وك وبن ة الخيري للمؤسسات ه ب التبرع ب ذلك من بدًال ويلزمها إتالفه٬ أو لألكل
إلى تصل قد لغرامة نفسه يعّرض القانون هذا لمدة75ومخالف السجن أو يورو٬ ألف

تضم..عامين شبكة وجود في تطبيقه تم أنه هو فرنسا٬ في القانون هذا فاعلية 5سبب
الطعام ذلك توزيع على القادرة الطعام وبنوك الخيرية المؤسسات من  ".آالف

 

ه"العتيبي"ودعا خالل من م يت ذائي٬ الغ التبذير من للحّد ملزم وطني ميثاق إطالق إلى
السعودية؛ ة العربي المملكة في الطعام ُيفقد أال بتحقيق جميًعا التزامنا عن العلني التعبير
ال د ق برامج ل ا نواي الن إع رد مج س ولي ددة٬ مح ات التزام اق الميث من يتض أن ى عل

ًع..تنجز الجمي ذ يتخ أن يجب بذلك والشركات-وللقيام والمؤسسات راد راًء-األف إج
ل األق ى عل واحد إجراء باتخاذ التعهد خالله من يتم الميثاق٬ هذا على التوقيع خالل من

اإلجراء هذا يكون أن ويجب الطعام٬ تبذير تقليل في المساعدة شأنه النظر-من ّض بغ
صغره أو ه حجم أن-عن نحو ؤوليتنا مس جميًعا ل نتقب وأن ق٬ للتحقي ابًال وق ملموًسا

ا بقاي ن م رد الف نصيب خفض ى عل ل نعم وأن المهدرة٬ لألغذية الحل من جزًءا نكون
من المملكة في إلى250الطعام سنويًّا ام125كجم ع ول بحل نويًّا س م 2030٬كج

ة المنفع وتحقيق الطعام بقايا لوقف اإليجابية والبيئية االجتماعية اآلثار جميًعا ندرك وأن
واالستهالك الغذاء إنتاج في بالكفاءات المرتبطة  ".االقتصادية

 

"وزاد من: دًءا ب دة؛ الجي الممارسات ي ف ل المتمث ام الطع ا بقاي بهرم التمسك يجب كما
إعطاء إجراء يليه الطعام٬ من بالفائض التبرع إجراء يليه للهرم٬ كقاعدة التبذير خفض
ار الخي م ث أسمدة٬ ى إل ام الطع ن م ائض الف ل تحوي إجراء أو للحيوانات٬ الطعام فائض
ن م د الح يجب ذي وال ات٬ النفاي ب مك ى إل ام الطع بقايا أخذ يتم أن وهو تفضيًال٬ األقل

التبذير لخفض الجيدة الممارسات باتباع  ".كمّيته
 

اني واإلنس ديني ال الواجب ارك المب هر الش ذا ه ي ف ع الجمي يستشعر أن بأهمية نّوه كما
ي ف ذير التب ن م الحد نحو مًعا والعمل إياها٬ هللا وهبنا التي النعم ُشكر علينا يوجِب الذي
داخل؛ ال ن م ه مَنبع التغيير ف جمًعا؛ انية واإلنس ا ووطنن ا مجتمعن ير خ ه في ا لم ذاء؛ الغ
ادرات المب اح إنج ي ف ة الزاوي ر حج م ه ة المبارك ة الدول ذه ه ي ف م والمقي المواطن ف
ا كم والجوع٬ ر الفق ى عل والقضاء ذائي الغ ن األم ق تحقي ى إل الهادفة والدولية الوطنية
ع واق ن وم ة٬ الزراعي والشركات ة األغذي لشركات فاعل دور إلى كذلك الجميع يتطلع

الهامة الوطنية المبادرة هذه إنجاح نحو االجتماعية  .مسؤولياتها
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لتاريخ الصحفي 13/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سنويًاعنوان وجبة مليوني وتوزيع حفظ في يسهم للجمعية مشروع في

الخبر الخبرالسبت-18/05/2019-13/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2891العددالكاتب 1تكرار

للمساهمة"خيرات المجتمع وتدعو الخيري وقفها تطلق النعمة  لحفظ

سنوًيا وجبة مليوني وتوزيع حفظ في يسهم للجمعية مشروع  في

 

البراهيم  الرياض-أحمد

ي المال تقالل االس إلى الجمعية لحاجة وذلك خيري٬ وقف بمشروع خيرات جمعية بدأت
يع وتوس ا احتياجاته ير توف ه خالل ن م ة الجمعي تطيع تس ت ثاب ل دخ ادر مص ير وتوف

المحتاجة األسر من قدر ألكبر الغذائية الحاجات وتكفل  .نشاطاتها
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بالكامل أجيره وت ة بالجمعي خاص تجاري مبنى شراء عن عبارة وهو المشروع ويسهم
ع وتوزي نوًيا٬ س وجبة مليوني وتوزيع حفظ في الجمعية إلى ريعه ألف???٬??يعود

ل يماث ا بم ا له ت ثاب إيراد بتوفير للجمعية مالية الستدامه وقف توفير يوميا٬ً ???وجبة
ظ لحف بردة م ات ثالج ع لوض ع الموق زاء أج ن م تفادة واالس ة الجمعي روفات مص ن م

الرسمي الدوام أثناء المقر من يومياً توزع  .النعمة
 

ع المرب تر للم هم فالس رد٬ للف همها أس ة قيم يرات خ رض تع ذلك ل اً لایر٬????ووفق
المربع للقدم السهم  .لایر???وسعر

 

ف وق ي ف اهمة للمس الخير ل أله الفرصة ح تتي خيرات ة جمعي إن ف دد الص ذا ه ي وف
كالتالي للوقف البنكية الحسابات عبر عظيم أجر من له لما  :خيرات

 

 SA2280000622608010087771:الراجحي

 SA7105000068201662347000:اإلنماء

 SA6360100001695007112001:الجزيرة
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لتاريخ الصحفي 13/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تنتجعنوان المانجو40جازان من نوعا

الخبر الخبرالسبت-18/05/2019-13/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6805العددالكاتب 1تكرار

تنتج المانجو40جازان من  نوعا

 

كميت  يحي

الـ ازان ج ة بمنطق انجو الم توائية االس الفاكهة ملكة أنواع تتجاوز ا40فيما منه ا٬ً نوع
بوعي24٬ األس نخالن سوق بجوار للبيع ساحة صبيا بلدية خصصت مشهورا٬ً صنفاً

ى إل وصل النجرا٬ انجو م ون كرت أن إال رمضان٬ في الطلب قلة اال250ورغم ري
المزرعة  .في

 
مؤقت  موقع

لـ الشهرانى سـفر صبيا محافظة بلدية رئيس وطن«قال ه»ال م«إن موس ول لحل نظراً
وائية٬ للعش اً ومنع المزارعين٬ على وتسهيالً جازان٬ بمنطقة المحلية المانجو فاكهة بيع
انجو٬ الم لمنتجي سـاحة صبيا محافظة بلدية خصصت مكان٬ كل في البسطات وانتشار
ى عل ك وذل ة٬ منظم ة بطريق ة المحلي انجو الم ن م منتجاتهم وبيع لتسويق مؤقت كموقع

األسبوعي نخالن سوق من بالقرب عبدالعزيز الملك  .»طريق
 

متعددة  أنواع
15



لـ النعمي هادي يحيى المزارع ر«أن»الوطن«أبان أكث ددها ع غ يبل انجو الم أصناف
ق40من طري عن ة وأميركي يوية وآس ة إفريقي دول دة ع ن م توردة مس وهي صنفا٬ً

ة إنتاجي ودة ج ت وحقق ناف٬ األص ذه ه ت ونجح ة٬ بالمنطق ة الزراع اث أبح ز مرك
بـ»عالية تشتهر جازان منطقة أن إلى مشيرا بارزا٬24ً  .نوعاً
 

بـ19هناك«وأضاف ه مطعم األشجار وبعض مزرعته٬ في للشجرة3نوعاً واع أن
ج وتنت ا3الواحدة٬ أغاله واع٬ را(أن ة)النج المزرع داخل ون الكرت سعر ل ويص ٬

مى250 يس اني الث وع والن اج٬ اإلنت ة بداي ع م االً ي(ري والثالث)التوم دي(٬ ٬)الهن
من حوالي سعرهما ى80ويتراوح إل اال لتصل100ري ا أحيان األسعار ل وتق لایر٬

من40أو30إلى أقل سعرها جودة أقل أصناف توجد كما  .»رياال30رياال٬
 

وحلول  مشاكل
أن ي النعم ط«أوضح متوس والبعض اج اإلنت ر مبك البعض يرة٬ كث انجو الم ناف أص

أخرة المت ا أم رة٬ المبك األصناف من للمزارع مناسبة األسعار وتكون متأخر٬ والبعض
من أقل إلى سعرها األسعار»رياال20فيصل في انخفاضا تشهد المزارع أن مؤكدا ٬

المانجو على اإلقبال لقلة رمضان شهر  .في
 

انع مص ة وإقام انجو٬ الم ن م ة المنطق اج إنت ويق لتس ة زراعي ة جمعي اء بإنش ب وطال
ادة وزي المساحة زيادة طريق عن المانجو إعانة وشروط معايير وتعديل المنتج٬ لتعليب

من األشجار  .شجرة1000إلى500عدد
 

زراعية  شتالت
النعمي لمدة«أكد فائقة عناية تحتاج الكتلة م5أن ث ة٬ قليل ة بكمي اج اإلنت دأ لتب نوات س

من أكثر إلى األشجار عمر ويصل السنين٬ مرور مع اإلنتاج وأفضل50يزداد نة٬ س
ا تطعيمه م يت رين وعش تر م ى إل تلة الش ول ط يصل دما وعن وداني٬ الس هي ول األص
بشق م التطعي ة عملي م تت م ث انجو٬ الم ن م ن معي بنوع حوض كل ويزرع الجيد٬ بالنوع
الشجرة ون لتك اس٬ أكي ي ف ووضعه جذوره٬ من خلعه يتم الطلع خروج وعند الساق٬

الزراعي واالستخدام للبيع  .»جاهزة
 

المانجو  جمعية
لـ ب دري عيسى توائية االس ه والفواك المانجو جمعية رئيس وطن«ذكر رة«أن»ال فك
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وزارة ال ه لتوج راً ونظ ة٬ الحالي ترة الف خالل ن ولك ة٬ حديث المزارعين لدى الجمعيات
و المانج ة جمعي يس لتأس ارعنا س ة زراعي ات جمعي ود وج ى عل ها وحرص ا واهتمامه

ودة المنش دافها أه ق لتحقي توائية االس ه ور»والفواك ط ي ف ة الجمعي أن ى إل يرا مش ٬
 .التأسيس
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لتاريخ الصحفي 13/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحمرعنوان البحر على السعودية الصيد مرافئ لتطوير عمل فريق

الخبر الخبرالسبت-18/05/2019-13/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد19257العددالكاتب 1تكرار

األحمر البحر على السعودية الصيد مرافئ لتطوير عمل  فريق
 

 

المرافئ لدراسة المخصص العلمي  .الفريق
 

داوود  okaz_online@)جدة(محمد

ة المهني ركات الش بر أك دى إح ع م اون بالتع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة درس ت
بمرفأ جولتها استهلت إذ بها٬ االستثمار فرص وتهيئة بالمملكة المرافئ لتطوير العالمية
قة الوس ة بقري ة المحافظ وب جن ينع المص ز مرك أ ومرف ث٬ اللي ة بمحافظ يادين الص

تطويرها على للعمل الليث السمكية.بمحافظة ثروة لل العامة اإلدارة عام مدير وأوضح
ئ مراف ر تطوي ادرة مب أن الشيخي د محم ي عل الدكتور والزراعة والمياه البيئة بوزارة
تثماري اس اخ من ة بيئ كيل وتش للسعوديين جاذبة عمل بيئة لتوفير تهدف بالمملكة الصيد
احلية الس ئ المراف أن ا مبين الصيد٬ ة بمهن ة المتعلق اللوجستية الخدمات في للمستثمرين

الصيادين على مالي ومردود بالغ إيجابي أثر  .لها
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لتاريخ الصحفي 13/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للمياه800عنوان جديدة موارد لدراسة مليون

الخبر الخبرالسبت-18/05/2019-13/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد6805العددالكاتب 1تكرار

للمياه800 جديدة موارد لدراسة  مليون

 
 
 
 
 

العنزي:الرياض  سليمان

م لتقيي تفصيلية دراسات دة ع ن م اء االنته عن والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة كشفت
بتكلفة للمياه الحاملة الطبقات في المياه لایر800موارد  .مليون

 
أن والزراعة والمياه لوزارة تقرير وارد«وذكر م م بتقيي الخاصة التفصيلية الدراسات

الماضية٬ الخمس نوات الس خالل وزارة ال نفذتها التي للمياه الحاملة الطبقات في المياه
أبرزها النتائج٬ من بعدٍد ائرة:خرجت الج السحب ن م تضرًرا ثر األك المناطق تحديد

نوات للس ددة المح السيناريوهات ق وف اه المي ن م ة اآلمن حب الس ة كمي د وتحدي اه٬ للمي
تلزم يس شديد ائي م اد إجه ن م تعاني التي المناطق وتحديد المائي٬ األمن لتحقيق القادمة

مستقبلية مشاكل أي لتالفي محددة  .»احتياطات
 

داد اإلم ن أم لزيادة الشرب مياه لتأمين شاملة آبار حقول اكتشفت الدراسات أن وأضاف
بطاقة المملكة مناطق مختلف في م2.5(المائي وم/3مليون ا)ي أهمه ن م ول:٬ حق

الكبير والساق عسير٬ وشرق والوسيع٬ والحني٬ يبرين٬  .آبار
 

ديث وتح إنشاء روع مش استكمال ى إل ر التقري ت ة1065ولف المراقب بكة لش محطة
اس وقي ار٬ آب اس وقي مناخية٬ ومحطات مطرية٬ محطات يشمل والذي المائي٬ والرصد
اس لقي ك وذل ة٬ المملك اطق من ف مختل ي ف السيول ومقياس السدود٬ خلف الماء مستوى

والمناخ والسيول واألمطار المياه  .مستويات
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ام ع خالل االنتهاء ر2018وأكد حف ن ة50م بتكلف ئراً ن81ب لتأمي لایر٬ ون ملي

ف مختل في الشرب مياه إمداد بزيادة ساهمت حيث المياه٬ على الطلب حجم لتلبية المياه
مقداره بما المملكة م90(مناطق  ).يوم/3ألف
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لتاريخ الصحفي 13/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخارجيعنوان االستثمار في يساهم الزراعية التنمية صندوق

الخبر الخبرالسبت-18/05/2019-13/09/1440تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

الخارجي االستثمار في يساهم الزراعية التنمية  صندوق

 
 

السبر  :الرياض–أبرار
عام لرؤية المستدامة التنمية خطة ا2030تدعو ن م للعمل المتحدة األمم وعقد ة٬?٬ التغذي جل

لفترة الخطة تستمر وا2025-م2016حيث دان البل ع جمي لتشمل ا?م٬ المصلحة ?صحاب
ا جميع من والوقاية الجوع على للقضاء معًا العمل عام?لى بحلول التغذية سوء  .2030شكال

 

ة الزراعي ة التنمي ندوق ص ره أق ذي ال ارج الخ ي ف ي الزراع تثمار االس روع مش زز ع ا فيم
المستهدفة٬ المحاصيل الختيار الغذائي األمن استراتيجية حسب األولية المعايير ومن السعودي٬
ب الطل وحجم الموردين يز ترك مخاطر االستثمار٬ م تقيي ى عل ة المبني الخاص القطاع توجهات
األمن استراتيجية حسب األولية المعايير وأيضًا األسعار٬ وتوجهات المحلي العرض في والعجز

المستهدفة المحاصيل الختيار  .الغذائي
 

ى إل ل التوص م ت ارجي٬ الخ ي الزراع تثمار االس ل تموي تهدفات لمس زة المرك ايير للمع ة وكنتيج
التالية الخضراءوالذرةوالقمح(المحاصيل واألعالف  ).البرسيم

 

دة الجدي ا رؤيته من ض عودية الس ة العربي ة المملك اهمة مس أتي ة2030وت التنمي ندوق بص
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ًة بداي الصندوق من راض اإلق ة عملي وات خط اإللكتروني موقعهم وعبر نشر حيث ة الزراعي
الشروط ة ورق إعداد م ث ومن للدراسة شاملة ة ومراجع دئي المب الفحص م ث ومن الطلب بتقديم

بالمتابعة وتنتهي  .والعقد
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لتاريخ الصحفي 13/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر إغالقهعنوان بعد الوطني المتنزه تشغيل بثمن يتكفلون عنيزة أهالي

الخبر الخبرالسبت-18/05/2019-13/09/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد6805العددالكاتب 1تكرار

الوطني المتنزه تشغيل بثمن يتكفلون عنيزة أهالي
إغالقه  بعد

 

الفنيخ:القصيم  عبدالرحمن

الوطني٬ يزة عن نزه مت تشغيل ن ثم دفع ب عنيزة محافظة أهالي تكفّل
المفاجئ إغالقه من4-مؤخرا-بعد العمالة سحب قرار بسبب أيام٬

بالقصيم والزراعة والمياه البيئة وزارة  .فرع
 

بيئية  عالمة
 

إن س٬ الخمي صالح واطن الم ال نزه«ق مت ن م ة العمال حب س رار ق
ن م نزه المت ه يمثل ا لم ادح٬ ف خطأ الزراعي والمشتل الوطني عنيزة
اره باعتب ام٬ ع بشكل القصيم وأهالي خاصة٬ عنيزه أهالي لدى أهمية
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ة جماعي ود بجه طويلة٬ سنوات مدى على زراعته تمت مهما متنفسا
تل المش ذلك وك ارزة٬ ب ة بيئي ة عالم بح أص تى ح ة٬ المحافظ اء ألبن
القصيم ة منطق ذي يغ إنه إذ المتنزه٬ عن أهمية يقل ال الذي الزراعي
ذر ين ا منهم ة العمال وسحب ة٬ الزراعي الشتالت ن م ة مختلف أنواع ب
ود جه دم يه يانة الص دم ع ألن ة٬ وزراعي ة بيئي ة كارث دوث بح

ة البيئ ى عل ة إن.المحافظ اف٬ ل«وأض ويحم ع٬ مقن ير غ رار الق
م ووعيه يزة عن الي أله ابي اإليج ف الموق ن لك لبيات٬ الس ن م الكثير

تل والمش المتنزه ب ني تعت ة عمال بتوفير مؤقتا٬ الوضع ا»أنقذ مطالب ٬
الحلول وإيجاد القرار٬ هذا في النظر بإعادة بالقصيم الزراعة مديرية

جديد من المتنزه لتشغيل أن.المناسبة المطيري٬ فهد المواطن وأبان
بثمن« ون يتكفل م جعله ا مم ير٬ الكب الوعي من ديهم ل يزة عن الي أه

نزه المت م ودع ا٬ قراره ة مراجع ى إل الزراعة ا داعي المتنزه٬ تشغيل
بالمنطقة وسياحية بيئة واجهة يعد  .والذي

 
ترد ال  الزراعة

 
زار يزة عن الي أه ن م دا وف أن ذكر را-ي وزارة-مؤخ رع ف دير م

أن إال للموضوع٬ حل إيجاد لبحث بالقصيم٬ والزراعة والمياه البيئة
تنجح لم  .المحادثات

 
استفسار على الفرع مدير يرد ولم ذ»الوطن«هذا من أُرسل والذي ٬

أسبوعين من  .أكثر
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لتاريخ الصحفي 13/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والفيديوعنوان الباحة..بالصور أمطار في السدود بعض وفيضان طفل وفاة

الخبر الخبرالسبت-18/05/2019-13/09/1440تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

عقاب وإغالق  احتجازات

والفيديو الباحة..بالصور أمطار في السدود بعض وفيضان طفل  وفاة

 
 

ركبان-الوئام-الباحة ال  عايض

ات محافظ م معظ ملت ش برد ال ن م ات بزخ حوبة مص رة غزي ة رعدي ار أمط ت هطل
الباحة  .ومراكز

 

الغامدي س داي ن ب ان جمع العقيد الباحة٬ بمنطقة المدني للدفاع اإلعالمي الناطق :وقال
روه“ ف ني ب ز مرك ار س ني ب مركز الباحة مدينة شملت اليوم الباحة منطقة على هطلت

متوسطه من أمطار دوس مركز برحرح٬ مركز المندق٬ ومحافظة وبرد غزيره أمطار
بني ومحافظة عدوان بني مركز بيدة٬ مركز نخال٬ مركز القرى٬ ومحافظة غزيرة إلى
ة ومحافظ عراء الش ز مرك وه٬ قل ة ومحافظ رين الج ز مرك رة٬ الحج ة ومحافظ ن حس
اإلسكان ن م القرب ب جرب الي أع ن م ول منق يل س را٬ ك مركز جرب٬ مركز العقيق٬
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 .”الخيري
 

أوضح الحوادث يخص وادي“:وفيما ي ف ت واي وع ن ن م ة مركب األمطار احتجزت
ه مركبت مع جيدة بصحة وهو شخص إخراج الحمد و وتم جرب لمركز التابع ٬”بولة

بصحه“:وأضاف و وه الخميصاء وادي ب يل س داخل ي عرب لوافد محتجز إخراج تم
اي د الحم و يسجل م ول اوان ن وادي ب ز تغري داخل ن م ة مركب إخراج اك وهن دة جي

وفيات أو  .”إصابات
 

اف أض اب٬ العق ص يخ ا ا“:وفيم واالبن ه حزن ة عقب ذلك وك وه قل ة عقب الق إغ م ت
دىاحترازيا٬ تع ث حي جرب وادي سد داخل اه المي منسوب اع ارتف اك فهن السدود أما
 .”المفيض

 

ى“:وأردف المطري الحالة لمتابعة لإلنقاذ المجهزة السريع التدخل فرق من عدد تسيير
اب العق من ال ك دود/في ة/الس يز/األودي تجه م ت ث حي ات والغاب ات رق3المنتزه ف

وراخ مركز جرد مركز معشوقة مركز من كال في  .”استباقية
 

ابع العمر“:وت ن م غ يبل ل طف سقوط ن ع الغ ب اك صرف13هن مشروع ي ف نة س
مساحتها اإلنشاء تحت ة?وعمق?*?صحي الثني لمركز يتبع والموقع ماء بها أمتار

ز مرك غواص قبل من الجثة وانتشال جرب فرقة تحريك تم حيث عسير لمنطقة التابع
ة المتابع ير لعس ابع الت ه الثني ز بمرك دني الم دفاع لل ادث الح لم وس بجرب المدني الدفاع

المنتشري خضران بن علي اللواء المنطقة مدير قبل من  .الميدانية
 
 
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/Y5ZHIWCKep4 
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