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الخبر التمرعنوان عنيزة..طباخ في
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 األشرعة

التمر عنيزة..طباخ  في

 
 
 
 

بكر أبو  ميسون

حائل في الغربي صديان في أمي بمنزلة التي الجارة كانت بندر أعرف.أم ال اآلن إلى
ن م ات وحب ال باله ا قهوته ذلك وك ب٬ القل ة طيب ا أنه ا عنه ره أذك ما لكن األول٬ اسمها
م موس دا ع ا وم دار٬ ال ة باح ي ف ا نخالته ن م التمر موسم في علينا تساقط كانت التمر٬

مختلفة بطرق تخزنه ما نأكل كنا  .التمر
 

وهي ة٬ المملك ي ه اخرة والف ة المختلف ر التم واع أن اج إنت ي ف األرض اع بق أشهر لعل
عالميًّا الثاني المركز و.تحتل طاعن ميه يس ا كم ر التم اخ طب شهر هو أغسطس وشهر

صحراوية٬ ة بيئ ي ف ام واألنع اق الني ب حلي ع م ر التم ى عل دون يعتم كانوا الذين السن
يحصل ن وم امال٬ً ك غذاء يعتبران والحليب التمر وكان السابق٬ في الكثير أهلها عانى

آنذاك مترفًا يعد  .عليهما
 

ر الكبي حصاده ومهرجان ور٬ التم م موس هو شهر على يزيد ما إلى أغسطس منتصف
المملكة ي.في ف ارك أش ام؛ أي ل قب يزة عن قصدت ذا ل ه؛ ب األغنى الرقعة هي والقصيم

ة الغرف ع م اون وبالتع ياحية٬ الس ة باللجن ائي النس م القس ن م دعوة ب ور٬ للتم مها موس
بعنيزة  .التجارية

 

وصفها تفوق زيارة كانت لي بالنسبة الغذائية ذا.المدينة ه تنقل العالم شاشات أن تمنيت
ر التم ديرهم وتق ة٬ العالمي بالمواصفات رب الغ ام اهتم ًدا جي أدرك ي ألن م؛ المه الحدث

مهم غذائي فحصها٬.كمنتج م يت ة الغذائي ة المدين ى إل الهائلة التمور كميات دخول فمنذ
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من د والتأك البشري٬ تهالك االس تضر تي ال الكيماوية المبيدات من خلوها من والتثبت
ة الذكي ات العرب ى عل تُنقل ثم للمواصفات٬ دا(مطابقتها ببولن ورد ال م موس ن م رة )الفك

منها كل تحمل د)باركود(التي تفقُّ ر بُيس تطيع يس ذي ال اجر للت التمور عرض وتسهِّل ٬
المتعمد.التمر األرض لميالن نظًرا بسهولة العربة تنزلق ة.كما الغذائي ة المدين وم وتق

ي الداخل دير للتص رى وأخ رض٬ للع احات س ى إل مة مقس ع مرب تر م ون ملي ى عل
لها.والعالمي المصدَّر الدول عدد  .دولة26ويبلغ

 

سواء الموسم٬ امش ه ى عل تشارك ات لجه ة متنوع منصات يقيم بعنيزة التمور موسم
تفضل ا كم ا٬ به ف والتعري ة٬ متنوع التمر من منتجات لعرض أو المزارعين٬ لتوعية

م ة.بالشرح المدين ساحة على والمشرف بعنيزة التجارية الغرفة عضو العضيبي أحمد
 .الغذائية

 

المملكة مستوى على نقلة عنيزة في الغذائية ر..المدينة توفي ى إل دف يه التمور وموسم
عالميًّا به والتعريف تصديره٬ وتسهيل للشباب٬ عمل  .فرص

 

ى عل عظيًما انفتاًحا وم الي هد تش ا عاًم عشر ة ثالث قبل األولى للمرة زرتها التي عنيزة
م التنظي ي ف رئيًسا عنصًرا رأة الم ت دخل هده تش ذي ال ول للتح ومواكبة المملكة٬ رؤية
ع موق أخذت تي ال القصيم٬ ارج خ ن م الضيفات واستقبال ودعوة المهمة٬ الفعالية لهذه
إضافة ز٬ والمراك السياحية المواقع من عدد زيارة خالل من عنيزة في السياحة تنشيط

السف وحرفة التمر٬ وتغليف كنز في زمن منذ  .لمشاركتها
 

المجاالت من عدد في بجدارة وتفوقت كبير٬ بتسارع نمت التي عنيزة ي.فاجأتني أذهلن
ة٬ المتاح الرياضية اطات والنش دالرحمن٬ عب ت بن ورة ن يرة األم ز لمرك د الجدي المبنى
ي التطوع اق رف ادي ون ري األس اد اإلرش ز ومرك ة المكتب ل مث ددة٬ المتع ام واألقس

رًداللمتقاعدا متف ائّيًا نس ا عالًم كِّل يش ا مم ير والكث والسدو٬ الحرف ومركز أسعدني.ت
حضارية٬ ة كمحافظ يزة عن ديم تق ي وف م٬ الموس إنجاح ي ف ددة المتع ات الجه مشاركة

للتطور الزمن عجلة  .تسابق
 

أ ى إل ة ا.تحي حظين ي الالت ات المتطوع ا ومعهم ارثي الح ة وفاطم يري الخم يرة من
م نورة األميرة مركز ورئيسة وعنايتهن٬ وأ.بحضورهن ة النزه بيل.ندى الس ة فوزي

الروقي خالد الجميل  .والزميل
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الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3009العددالكاتب 1تكرار

للعلوم عبدهللا الملك جامعة في لباحثين علمي بإنجاز عالمية إشادات
 والتقنية

مًعا المياه وتحلية الكهرباء إنتاج في تساهم شمسية تقنية تطوير من  تمكَّنوا

 

الجبل  تبوك-بدر

 

ر األخي ي العلم از باإلنج ة٬ متخصص ية الفرنس يزيكو ل حيفة ص ي ف ر نُش ال مق اد أش
تقنية تطوير من تمكنوا حيث والتقنية؛ للعلوم هللا عبد الملك جامعة في باحثين لمجموعة
ذه ه د تع ث حي ه؛ ذات ت الوق ي ف البحر اه مي ة وتحلي اء الكهرب اج إنت ي ف تساهم شمسية

الطاقة استهالك ناحية من تكلفة أقل  .التقنية

التفاصيل ي:وفي ف دراتها ق تطور تي ال ة الطموح ة الرؤي مع متوافقاً اإلنجاز هذا جاء
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ك تمتل إذ ة؛ المملك س طق ا يتيحه تي ال الشمسية٬ الطاقة من االستفادة ع-مجال أجم ا كم
ضخمة٬-الخبراء شمسية ة طاق اج إنت محطات لبناء استثمارها يمكن شاسعة مساحات
ا7.5واستخدام إنتاجه يكفي شمسية طاقة مشروعات إنشاء في مساحتها من المائة في

الطاقة من العالم احتياج  .لسد
ك المل ة لمدين ه زيارت خالل دشن قد هللا يحفظه سلمان بن محمد األمير العهد ولي وكان
لفحص بًرا ومخت ية٬ الشمس ا والخالي واح األل إلنتاج خطين والتقنية٬ للعلوم العزيز عبد

زو اآلي هادة ش ات متطلب ى عل حاصالً ة٬ العيين ي ف ية الشمس األلواح 9001٬موثوقية
الدولية الكهروفنية الهيئة ة٬)IEC(وشهادات العالمي للمعايير المنتج بمطابقة المتعلقة

واح األل ة موثوقي ص فح بر ومخت ية٬ الشمس ا والخالي واح األل ي خط ين تدش درج وين
ضمن الشمسية"الشمسية٬ الطاقة مجال"2030خطة في العالم في األكبر تعد التي ٬

الشمسية الطاقة  .إنتاج
القول ب ديثها ح تهلّت واس ترانزيسيون٬ إندي شركة كتبته الذي المقال إلى إن:وبالعودة

اء٬ الكهرب ى إل بة بالنس ه من ّل أق بشكل الحال هو كما يُعد٬ للشرب الصالحة المياه توفر
تخدم تس دة جدي ة ثوري ة تقني وظهرت الم٬ الع اطق من من عدٍد إلى بالنسبة حيوية أولويًة
ت الوق ي ف ار البح اه مي ة وتحلي اء الكهرب إنتاج من وتُمكن الطبقات متعددة شمسية خلية

 .ذاته
بالسعودية ثورية  :تقنية

المقال عد:وأضاف ُيس مستقبًال المعلومة توفر ربما هذا٬ الحراري االحتباس عصر في
م العال حول ددهم ع الغ والب للشرب٬ الصالحة اه المي ديهم ل ر تتوف ال الذين أولئك جميع

وم780 للعل هللا د عب الملك جامعة في الباحثين من مجموعة قامت حيث نسمة؛ مليون
ات الطبق ددة متع ية شمس ة خلي ر بتطوي السعودية٬ العربية المملكة في ثول٬ في والتقنية

البحر مياه تحلية إلى باإلضافة الكهرباء٬ إنتاج على  .قادرة
بالقول ة:وصفتها بعملي المرتبطة اكل المش حل أنها ش ن م ون يك د ق ة ثوري ة تقني ا إنه

ترة ف ذ من ة معروف اه المي ة تحلي أن ن م الرغم فب ي؛ جزئ بشكل و ول البحر٬ اه مي تحلية
الزم ال ن م ى أعل ه إن ل ب ة؛ للغاي ع مرتف ة للطاق تهالكها اس أن إال زال...طويلة٬ ت وال

ه وج ى عل ط واألوس ى األدن رق الش دول ن م د للعدي ة حيوي ة عملي اه المي ة تحلي
ي تكف وال ة٬ للغاي محدودة ة العذب ة الجوفي اه المي ن م اتهم احتياط إن ث حي الخصوص؛

المياه  .لتوفير
المقال ج:وتابع تُنت ا كم ار٬ البح مياه ومعالجة ضخ إلى كبير بشكل الدول تلك فتلجأ لذا

يلي٬ وتش بانيا٬ وإس ا٬ ومالط ونس٬ وت واألردن٬ عودية٬ الس ة العربي ة كالمملك دولٌ
من أكثر مجتمعًة؛ يومًيا95وأستراليا٬ العذبة المياه من مكعب متر ع.مليون م ن ولك

4



ة الطاق تهالك اس ادي تف ن الممك ن م ات ب ية٬ الشمس ة الطاق تخدم تس دة جدي تقنية ظهور
المياه لتحلية  .المفرط

ده٬:وأكمل لتوري ا منه يكفي ما تملك شمسية بطاقة تتمتع المعنية المناطق هذه أن يُذكر
ة الطاق زيج م ي ف بر أك بشكل ية الشمس الطاقة إدخال بالفعل المناطق هذه اعتزمت وإن

القطاع إمكانات على ستؤكد الجديدة الشمسية التقنية هذه فإن بها٬  .الخاص
المرموقة العلمية الصحيفة موقع لدى الماضي يوليو في نُشر مقال ٬)Nature(وفي

ر تطوي ى إل د التحدي ه وج ى عل دف ته تي ال م تقنيته هللا د عب ك المل ة جامع احثو ب دم يُق
ي وبالتال البحر٬ اه مي لتقطير واستخدامها الشمسية٬ السيليكون لخاليا الحرارية الخسائر

فإن تحليتها٬ اء٬"تتم الم ألف ت ال ددة متع ية أغش ل قب ن م امتصاصها م يت الحرارة هذه
والتكثيف التبخير عملية لتسهيل مختارة مواد بين  ".وتوضع

للدراسة تخدام:ووفقًا باس ة العذب اه المي ة كمي أضعاف خمسة إنتاج الممكن من فسيكون
حيث التقليدي؛ الشمسي التقطير مع مقارنة العملية٬ من"هذه واحًدا مكعًبا متًرا أن ثبت
ن م ثر أك يُقطر المراحل دد متع ائي الغش التقطير ي1.6جهاز ف البحر اه مي ن م تر ل

 ".الساعة

اج إنت حيث من الشمسية األلواح مردود يتأثر ال النمط٬ هذا في أنه٬ إلى اإلشارة وتجدر
اإلطالق على  .الكهرباء

 

5



 

لتاريخ الصحفي 14/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جازان"األرصاد"منعنوان أمانة السكني:إلى الحي من والمصنع الكسارة انقلوا

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير
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جازان"األرصاد"من أمانة الحي:إلى من والمصنع الكسارة انقلوا
 السكني

تضررهم من يشكون لـ..األهالي الموضوع":سبق"والبلدية في تشترك  جهات

 

المواسي  جازان-محمد

ازان ج ة منطق ة أمان ت طالب ة٬ البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام ة الهيئ أن مصادر كشفت
ازان ج ة مدين ي ف وج المعب ي ح ل داخ ان يقع ارة وكس نع مص رخيص ت د تجدي ف بوق
شكاوى ة خلفي ى عل ع للموق ة ميداني ارة زي بعد وذلك جازان؛ لمنطقة اإلدارية العاصمة
ي ف األسر ى عل ية تنفس اكل مش ن م عنه نتج وما الغبار من بتضررهم تُفيد األهالي من

 .الحي
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لـ مصادر دة":سبق"وقالت م ل قب دها تجدي تم المصنع رخصة أن لها اتضح الهيئة إن
ارة والكس المصنع وضع ة الهيئ ررت وق سكني٬ حي نطاق في وقوعه من الرغم على

ة اللجن طالبت???ضمن ا كم الصناعية٬ اطق المن ارج خ ة الواقع للمصانع كّلة المش
المصنع من أخذت كما الحي٬ من والكسارة المصنع لنقل موقع بتخصيص جازان أمانة

شهرين خالل اإلجراءات بعض باتخاذ  .تعهًدا
 

ينتج لما الحي؛ نطاق داخل مصنع وجود ضرر من اشتكوا قد المعبوج حي سكان وكان
عبر اليوم٬ مطالباتهم مجددين غبار٬ من ع"سبق"عنه الواق الضرر ة معالج بسرعة ٬

 .عليهم
 

الزم ال اذ واتخ الحي الي أه اة معان ى عل الوقوف ب ات التوجيه صدرت قد أنه إلى يشار
وتواصلت ات٬ والتعليم ة األنظم ام"سبق"حسب أي دة ع ل قب ازان ج ة مدين ة بلدي ع م

الموضوع في تشترك جهات عدة بوجود بالرد اكتفت أنها إال تصريح؛ على  .للحصول
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الخبر تحاصرعنوان المخلفات جدة»اللؤلؤ«حرائق جنوب بـ..في السكان »التلوث«وتهدد

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18708العددالكاتب 1تكرار

تحاصر المخلفات جدة»اللؤلؤ«حرائق جنوب وتهدد..في
بـ  »التلوث«السكان

 

الحي سكان معاناة إنهاء في تفشل المؤقتة البلدية  الحلول

الهاللي-جدة   أحمد

من و"اللهب"ألسنة ى"الدخان"٬ عل جدة محافظة جنوب في اللؤلؤ حي سكان تحاصر
سكان أزعجت ظاهرة ل تمث أصبحت حيث األحمر٬ البحر شواطئ من قليلة أمتار بعد

من يحدث ما بسبب منازلهم داخل مساكنهم"تلوث"الحي  .داخل

ن المواطني شكاوى ع تتب ي ف جدة محافظة أمانة تبذلها التي المحاوالت من الرغم وعلى
ي ح كان س ن ؤ"م ات"اللؤل معالج الي األه ا اعتبره ث حي م٬ معه ح تنج م ل ا أنه إال ٬

كنة" ة٬"مس المجهول ة العمال بب بس ق الحرائ ك تل راء ج م به ق تلح تي ال رار لألض
الحيوية المنطقة تلك في والشركات المستودعات٬ أصحاب  .وبعض
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من كميات تزال ال الذي الوقت حي"الدخان"وفي تحاصر ؤ"المتطاير زداد"اللؤل ت ٬
ة٬ المحروق واد الم ك تل جراء م به لحق ذي ال ير الكب الضرر ن م الحي سكان مخاوف
األمراض تسبب التي الكيميائية المواد من يعتبر المخلفات تلك من البعض وأن السيما٬

رقيب أو حسيب٬ دون وألطفالهم  .لهم٬
 

حي"الرياض"صحيفة ي ف ات المخلف حرق كلة مش ا له جولة في رصدت ؤ"٬ ٬"اللؤل
فيها مجهولة"والمتهم ر"عمالة تتكاث تي ال ع المواق ن م دد ع ي ف ارها انتش ظهر حيث ٬

ر عب م تت ق الحرائ تلك مكافحة كانت حيث جدة٬ جنوب بحر شواطئ على الحرائق فيها
ي الت تودعات والمس الشركات٬ يارات س ة مالحق خالل من السكان قبل من ذاتية جهود
ات المخلف ك تل بحرق وم تق تي ال ة المجهول ة العمال أو ة٬ المنطق ك تل في مخلفاتها ترمي

بيئياً الحي محاصرة في تسبب ما عشوائي بشكل  .الستثمارها
 

حي سكان من عدد إلى"اللؤلؤ"وبحسب تحدثوا الذين جدة جنوب فإن"الرياض"في ٬
وجود عدم بسبب النجاح ا له ب يكت م ل الحي سكان بعض بها يقوم التي الذاتية الجهود
مجهولة عمالة أو مستودعات٬ أو شركات٬ كانوا سواء المخالفين تردع رقابية  .جهات

 

مدينة أمانة إلى الحي سكان قدمها التي والبالغات الشكاوى٬ من الكثير أن إلى وأشاروا
ا به وم يق تي ال ات والمخلف ات٬ النفاي حرق لمشكالت جذرية بحلول فيها المطالبة تم جدة
ن م ة مؤقت ول حل عن ارة عب ان ك اوب التج أن إال الماضية٬ األشهر طوال مجهولون

من أقل خالل أخرى مرة لتعود فقط الحرائق لدفن معدات إرسال  .ساعة24خالل
 

حي سكان أحد و وه األعرج٬ ر عم المواطن ؤ"يصف لسكان"اللؤل يحدث ا م أن ب ٬
صحة ي ف يرة كب أضرار ا عنه ج ونت طول٬ ت وق منذ مستمرة معاناة عن عبارة الحي

ونهاراً ليال٬ً للمنازل الدخان ومداهمة الحرائق٬ تواصل بسبب الحي  .سكان
 

لحي يز المم ع الموق ن م رغم ال وعلى أنه ؤ"ويضيف٬ بحر"اللؤل لشواطئ اور المج
وم يق تي ال ق الحرائ ك تل بسبب يحدث الذي التلوث من له تشفع لم أنها إال جدة٬ جنوب
ي الت ك تل سوى م عليه ة رقاب ال أن ب انهم اطمئن د بع مصلحتهم أجل ن م ون مجهول بها

الحي في السكان قبل من  .تحدث
 

ض بع ا برميه وم يق ات ومخلف ائم٬ قم ة نتيج ق الحرائ ك تل أن راج٬ األع ح وأوض
ترة ف تغالل اس ى عل ون يعمل م أنه ى إل يراً مش ة٬ المنطق ي ف تودعات والمس ركات٬ الش
ة كيميائي واد م ا بينه ل تحم تي ال ات المخلف ك تل ي برم وا يقوم ي لك ة المروري ة الحرك

وغيرها الحديد٬  .لمصانع
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من السكان شكاوى ف مل في النظر االختصاص ذات الجهات على يجب أنه إلى ولفت
ا له س لي ة المؤقت ول الحل أن موضحاً ة٬ طويل ترة ف ذ من تحاصرهم تي ال ق الحرائ تلك
ات٬ بواب ع وض الل خ ن م ة المنطق الق إغ ي ف ل تتمث ة نهائي ول بحل ًا مطالب دوى٬ ج
للسيطرة دة ج ة أمان ل قب ن م مراقبة دوريات إلى إضافة هؤالء٬ دخول تمنع ومصدات

الحيوية المواقع تلك في المخلفات ورمي المجهولة٬ العمالة  .على
 

ق الحرائ أن ي٬ الح كان س من ا وهم ر٬ ناص و وأب وي٬ حل ر ناص أوضح ه٬ جانب ن م
حي في المواقع من عدد في لسكان"اللؤلؤ"المستمرة ة مؤرق ظاهرة تشكل أصبحت ٬

اآلن تى ح ا له الج ع ى إل ول الوص م يت م ول ي٬ ي.الح الح كان س أن ى إل اروا وأش
ى إل ا وتحويله ات٬ المخلف بحرق ون يقوم ذين ال ولين المجه ؤالء ه ل قب من محاصرون
في المستودعات تلك تفرزها التي األخرى المواد من وغيره الحديد٬ مثل بيعها يتم مواد
الحي ب يتجن ي لك تودعات والمس المصنع٬ ك تل ق بغل ه نفس ت الوق في مطالبين الحي٬
ا يبذله تي ال ود الجه م رغ نوات س ذ من يحاصره الذي بالتلوث المتعلقة البيئية المشكالت

المنطقة تلك في للسكان نظيفة بيئة إيجاد سبيل في  .المواطنون

 

الحي سكان أزعجت ظاهرة تمثل أصبحت سالم/عدسة(الحرائق  )محسن
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لتاريخ الصحفي 14/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالصورعنوان المندق..شاهد محافظة غييلة بوادي الطبيعة جمال

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

بالصور المندق..شاهد محافظة غييلة بوادي الطبيعة  جمال

 

 
 

اليوم( شمسي:تصوير)الباحة هللا  :عبد

بسطت خضراء ة حل دق المن ة بمحافظ باء رس ة قري جنوب الواقع غييلة وادي تكسو
المكان بجمال الناظر تأسر جارية٬ المياه وانسالت األرض وجه على  .رداءها

 
عن ه طول د يزي ذي ال وادي ال ع ويق الطبيعة جمال الوادي على أضفت العرعر أشجار
ة جه ن م اعر الش وادي داد امت ى عل ر بلخزم ز لمرك التابعة رسباء قرية من متر كيلو
جر ش ة كثاف ن م ة الطبيعي ال بجم ه ل رين الزائ وادي ال دهش ي ث حي ٬ ص العي ة قري
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نة الس ول فص م معظ اء الم ان وجري ر أخض اط كبس اتي النب اء الغط ود ووج ر العرع
تهر تش تي ال ة الزراعي درجات الم دد لتع رص الف ت أتاح تي ال ة الجوفي اه المي رة ووف

والرمان العنب  .بزراعة
 

ان الرم ج تنت تي ال الي باأله الخاصة زارع الم بعض يحتضن ذي ال ة غييل وادي ويُعد
ل مث ة العطري النباتات انتشار عن فضالً ٬ البرشومي فاكهة وأشجار ٬ والتوت والعنب
ة المنطق الي أله مقصداً وادي لل اً جمالي اً طابع أعطت التي األزهار من وغيرها الحبق

 .والزوار
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لتاريخ الصحفي 14/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البحريةعنوان الحياة وحماية بأهمية للتوعية حمالت

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد16891العددالكاتب 1تكرار

البحرية الحياة وحماية بأهمية للتوعية  حمالت

بالجبيل سالحف نفوق في يتسبب الحراري  اإلجهاد

 

 

الجبيل شواطئ على نافقة  )اليوم(السلحفاة
الزهراني  الجبيل-عطية

رع ف ف وق ث حي بحرية٬ الـ سالحف الـ ن م دد ع وق نف را٬ مؤخ ل الجبي سواحل شهدت
سمكية الـ ثروة الـ دة وح ي ف ال ممث شرقية الـ ة بالمنطق زراعة والـ اه والمي ة البيئ وزارة
وع ن ن م ة نافق سلحفاة على بالجبيل الحدود حرس قطاع مع وبالـتعاون الجبيل بمحافظة

الخضراء سالحف ذيGreen Turtleالـ ال ي٬ عل و أب رأس رة جزي شاطئ ى عل
الجبيل35يبعد محافظة عن  .كم

 

دة الوح أن ل الجبي ة بمحافظ سمكية الـ ثروة الـ وحدة دير م غامدي الـ هللا رم غ وأوضح
رأس رة جزي شاطئ ى علـ ة نافق لحفاة س وجود مفاده الحدود حرس قبل من بالغا تلقت
ع م يق وبالتنس دة الوح ي مختص ل قب ن م ا عليه وقوف الـ م ت د فق يه وعلـ ي٬ علـ و أب
سالحف الـ وع ن ن م ا أنه اتضح ة األولي ة المعاين وبعد بالجبيل الفطرية الحياة أخصائي

راء اGreen Turtleالخض طوله غ يبل تي ال ها٬1.30 وعرض م90م س
14



حوالي72وتزن نفوقها على مضى وقد  .أيام4كجم٬
 

دس المهن شرقية الـ ة بالمنطق زراعة والـ اه والمي ة البيئ وزارة رع ف عام مدير أشار فيما
ة طبيعي باب وأس بشكل شواطئ الـ ى عل رر تتك الحاالت ذه هـ أن ى إلـ المطيري عامر
اد باإلجه يعرف ا م ى إل ؤدي ت د ق تي الـ الحرارة٬ ة درج اع ارتف أو الحيوان سن ككبر

النفوق أسباب ستظهر المخبرية التحاليل أن مؤكدا  .الحراري٬
 

طرق تخدام اس عن اد االبتع ى إلـ ن ومقيمي واطنين م ن م صيادين الـ المطيري دعا فيما
أو ة الممنوع شباك الـ تخدام كاس البحرية الكائنات تهدد التي والممنوعة٬ الجائرة الـصيد
عرض ي ف الصلبة واد الم يما س ال ا٬ نوعه ان ك أًيا الصيد وقوارب سفن مخلفات رمي
تمرة مس بحمالت يقومون بالجبيل الـسمكية الـثروة وحدة مراقبي أن إلـى الفتا الخلـيج٬
وطالب الصيادين ن بي يما س ال ة٬ البحري اة والحي الخليج مياه وحماية بأهمية لـلـتوعية

 .المدارس
 

عربي الـ ج الخلي اه مي ل داخ ش تعي سالحف الـ ن م واع أن ة ثالث ناك هـ أن ذكر ي
الـرأس« وكبيرة المنقار صقرية الـسلـحفاة»الخضراء٬ يجوتنتشر الخلـ في الخضراء

بطنية٬ الـ ناحية الـ ن م ومصفر مخضر ني ب ون لـ ذات وهي األحمر٬ والبحر الـعربي
الـدرقة طول يبلـغ مسننة٬ فكوك بالـفم ولـديها قصيرة رقبة واألطراف???ذات سم٬

ي ف د توج ث حي ة٬ الرملي السواحل ن م ا قريب ش وتعي باحة٬ للس اديف مج إلـى متحورة
البحرية والطحالب الحشائش بها تكثر الـتي الضحلة٬  .المياه

 

 

نفوقها أسباب ومعرفة السلحفاة  فحص
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لتاريخ الصحفي 14/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ترخيص10عنوان دون بالطقس التنبؤ عقوبة سجنًا سنوات

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد20596العددالكاتب 1تكرار

ترخيص10 دون بالطقس التنبؤ عقوبة سجًنا  سنوات

الجديد األرصاد نظام مسودة في غرامة  مليونان

 
 
 
 
 
 
 
 

 الطائف-سعيدالزهراني
 

جن الس ى إل ل تص ات عقوب اد األرص اع قط م لتنظي د جدي ام نظ ودة مس منت 10تض
عناصر رصد ات عملي ن م أي بممارسة يقوم لمن لایر٬ مليوني إلى والغرامة سنوات٬

وخدمات أنشطة من بها يتعلق وما السيادي٬ الطابع ذات الوطنية  .الطقس
 

اع قط م لتنظي ل متكام ام نظ أول داد إع ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رعت وش
ه ب ة المتعلق األنشطة ي ف الخاص القطاع مشاركة وتعزيز واستدامته٬ ع.األرصاد ومن

أي ع يمن ذي ال د الجدي ام النظ مسودة وزارة ال وأعدت بالطقس٬ التنبؤ في اجتهادات أي
ع جمي ي وف رخيص٬ ت ى عل الحصول د بع إال األرصادية األنشطة ممارسة من شخص
ة الوطني س الطق عناصر رصد ات عملي ن م أي ب القيام أو الترخيص يجوز ال األحوال

وخدمات أنشطة من بها يتعلق وما للمركز٬ الحصرية السيادي الطابع  .ذات
 

الترخيص وضوابط وشروط والالئحة النظام بأحكام االلتزام له المرخص على أن كما
والقرارات والتعليمات له العالقة-الممنوحة ز-ذات المرك أو وزارة ال تصدرها .التي

ؤات التنب ر نش د عن ب ت-ويج كان يلة وس أي ة٬-ب المملك اطق من ي ف ة الجوي ة للحال
الوزارة من ترخيص على  .الحصول
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آخر٬ ام نظ ا عليه ينص أشد ة عقوب أي ب اإلخالل دم ع ع وم ه بأن الجديد التنظيم وشدد
لایر٬ مليوني على تزيد ال مالية وبغرامة سنوات عشر على تزيد ال مدة بالسجن يعاقب
ر عناص د رص ات عملي ن م أي ة بممارس وم يق ن م ل ك وبتين؛ العق اتين ه دى بإح أو

وخدمات أنشطة من بها يتعلق وما السيادي٬ الطابع ذات الوطنية  .الطقس
 

األرصاد قطاع في الوزارة  مهام
 
إقرارها• بعد تنفيذها ومتابعة الوطنية واالستراتيجيات السياسات  .إعداد
 
والتطوير• البحث ودعم وتشجيع للقطاع الوطني البعد ذات الدراسات  .إعداد
 
والدولية• اإلقليمية والمحافل والمنظمات الهيئات في المملكة  .تمثيل
 
بالمجتمع• األرصادي الوعي مســـتوى  .رفع
 
الخاص• القطاع مشاركة تعزيز على  .العمل
 
األرصادية• بالشؤون المتعلقة والتقارير المؤشرات  .نشر
 

األرصاد مركز  صالحيات
 
يلي• ما ذلك سبيل في وله األرصاد قطاع تنظيم لألرصاد الوطني المركز  :يتولى
 
الطقس• ومراقبة الجوي الرصد وأجهزة معدات أنظمة  .تحديث
 
المهنة• مزاولة معايير ووضع وتأهيلهم وتدريبهم٬ بالطقس٬ المهتمين  .تسجيل
 

والعقوبات الميدانية  المهام
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ات• مخالف ضبط ردين منف أو ن مجتمعي يرهم غ ن م أو ز المرك من مفتشون يتولى
فيها والتحقيق والالئحة٬ النظام  .أحكام

 
وضبطها• المخالفات عن والتفتيش المواقع إلى الدخول االقتضاء عند  .للمفتشين
 
وري• الف ظ التحف ين الف-للمفتش المخ ة نفق ى واألدوات-عل ات المركب ى عل

ك ذل يعرض أن على النظام هذا يخالف لما استخدامه في يشتبه ما كل أو المستخدمة
المختصة المحكمة ى-على عل د تزي ال دة م بعة(خالل ام)س أو-أي ظ التحف د لتأكي

اللوائح تحدده لما وفقًا وذلك  .إلغائه؛
 
ام٬• النظ ذا ه ي ف واردة ال ات المخالف وضبط التفتيش٬ مهمات بعض إسناد للمركز

متخصصة مرخصة شركات  .إلى
 
اختصاصاتهم• مباشرة عند الوظيفية بطاقتهم إبراز المفتشين  .على
 
ر؛• آخ ام نظ ا عليه ينص أشد ة عقوب أي أو ام٬ النظ ي ف ورد بما اإلخالل عدم مع

ات العقوب ن م ثر أك أو دة بواح وائح والل ام النظ ام أحك ن م أي الف يخ ن م ل ك يعاقب
 :اآلتية

 
على• تزيد ال  .لایر)1.000.000(غرامة
 
أشهر• ستة تتجاوز ال لمدة الترخيص  .تعليق
 
التصريح• أو الترخيص  إلغاء
 
المخالفة• محل المضبوطات بمصادرة  .الحكم
 
م• بالحك ه تبليغ د بع ه مخالفت ي ف الف المخ ه في تمر يس وم ي ل ك عن غرامة فرض

الحكم يحدده الذي التاريخ من الغرامة هذه احتساب يبدأ أن على بالعقوبة٬  .الصادر
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ال• دة م خالل ة المخالف رار تك ة حال ي ف الف المخ ى عل ة الموقع الغرامة مضاعفة
السابقة المخالفة ارتكاب تاريخ من سنة  .تتجاوز

 
ي• ف الف المخ ة نفق ى عل ملخصه نشر على النص بالعقوبة الصادر الحكم تضمين

أي ي ف نشره أو ه٬ ل ة منطق رب أق ي ف أو ه٬ إقامت ان مك ي ف تصدر ة محلي صحيفة
القطعية الصفة الحكم اكتساب بعد النشر يكون أن على مناسبة٬ أخرى  .وسيلة
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لتاريخ الصحفي 14/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مناطقهم"البيئة"عنوان في الحيوانات مربي لخدمة المتنقلة العربات ترخيص تطلق

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 36تكرار

لخدمة"البيئة" المتنقلة العربات ترخيص تطلق
مناطقهم في الحيوانات  مربي

 

 واس-الرياض
ة٬ المتنقل ات العرب رخيص ت ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت أطلق
فرص ير وتوف اطقهم٬ من في للمربين البيطرية الخدمات تقديم بهدف
تثمارية اس ذة ناف ترخيص ال د يع ث حي التخصصات٬ ن م لعدد العمل

البيطرية الخدمات تقديم في المتخصصة والجهات  .للكيانات
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ير٬ والتطه رش ال ي ف تنحصر الخدمات ك تل أن الوزارة وأوضحت
ز وتجهي ترقيم وال ر٬ والحواف الف لألظ م والتقلي ة٬ والحالق ز والج
اإلرشادية الزيارات إلى باإلضافة الحديثة٬ الصحية باللوازم الحظائر
والماعز والضأن واألبقار لإلبل الصناعي التلقيح وعمليات  .الحديثة

 
اج لإلنت ة العام اإلدارة ل قب ن م م يت ترخيص ال أن ى إل ارت وأش
روط الش ق وف ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ة لوكال ة التابع ي الحيوان

لذلك  .المنظمة
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لتاريخ الصحفي 14/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر طاللعنوان بن الجبلية56:تركي البيئات مؤتمر في متحدثاً

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد22887العددالكاتب 1تكرار

طالل بن الجبلية56:تركي البيئات مؤتمر في  متحدثاً

 

البالد ـ  أبها

عسير ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب طالل بن تركي األمير الملكي السمو صاحب أعلن
ة الجبلي للبيئات األول الدولي المؤتمر انطالق موعد عن للمؤتمر العليا اللجنة رئيس

ايام ثالثة ولمدة القادم االثنين يوم من اعتبارا إقامته والمزمع الجافة  .شبه
 

نوعي٬ ي تطبيق مؤتمر أول سيكون بأنه أمس الصحفي المؤتمر خالل عسير أمير وأكد
ي٬ العمل ق التطبي ى إل يتجاوز س ل ب ط٬ فق والبحوث الدراسات طرح ى عل يقتصر ولن
ي ف ماسيحدث ن ولك ر٬ للمؤتم امي الخت وم الي ي ف الجوالت ون تك أن اد المعت من حيث
ات البيئ ى عل ة جول ي ف دثين والمتح ر المؤتم يوف ض ع جمي يؤخذ س ه أن و ه ير عس
ئي٬ بي وع تن ن م ه تحتوي ا وم ة المنطق عن ة كامل رة فك ألخذ عسير منطقة في المختلفة

الجلسات خالل المأمول الطرح على ذلك سينعكس  .حيث
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لتاريخ الصحفي 14/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحشريةعنوان المبيدات بقايا عن للكشف جهاز أول يوفّر باألحساء والتمور النخيل مركز

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

جهاز أول يوفّر باألحساء والتمور النخيل مركز
الحشرية المبيدات بقايا عن  للكشف

 

 واس-األحساء
ى عل الكشف از جه توفر عن باألحساء والتمور النخيل مركز كشف
ة منطق ي ف نوعه من األول يعد الذي ٬ الحشرية المبيدات من المتبقي

 .األحساء

يضم باألحساء الصحفيين هيئة من وفد زيارة أثناء في ذلك 30جاء
وا تجّول ث حي ٬ أمس ٬ اء باألحس ور والتم ل النخي مركز إلى عضًوا
وقسم ار٬ واإلكث اج اإلنت م قس شملت ٬ ز المرك ام أقس ن م عدد ى عل
واألنسجة التصنيع ام وأقس اه٬ والمي ة الترب وقسم والتصنيع٬ الهندسة

23



 .والوقاية
د بع سيبدأ به العمل أن الحسيني خالد المهندس المركز مدير وأوضح

المشغلة الشركة مع اإلجراءات أخرى,إتمام زة أجه ع م التزامن وب
ل النخي وزراعة التمور ه,تخدم خدمات دم يق ز المرك أن ى إل يرا مش

المشورة ديم بتق أو الفحص أو ارات االختب إجراء ب سواء للمزارعين
المركز من األساسي الهدف  .وهو

ا يبذله التي الجهود الصحفيين هيئة لوفد المركز مسؤولو واستعرض
من دد لع ت أجري تي ال والبحوث ل٬ النخي سوسة مكافحة في المركز
ة للحماي ات الممارس ل أفض ق وتطب وث البح ة ومنهجي رق الط
ا كم ٬ ور للتم ة التحويلي ناعة الص م دع ادرات ومب ٬ ة والمكافح
اج اإلنت حيز بعضها دخل التي الغذائية المنتجات من عدد استعرضوا
ات للجه ز المرك ر وف ث حي ور٬ التم تقات مش ى عل د وتعتم التجاري

الصناعة لهذه منه دعما الغذائية وكمياتها اإلنتاج آلية  .المشاركة
التحديات بعض تناول مرئيًا عرضا المركز إدارات من عدد قدم كما
ي ف المركز يقدمها التي للحلول وعرضا ٬ النخيل زراعة تواجه التي

والتسويق الحشرية اآلفات مثل متعددة  .مجاالت
ي العتيب در ب اء باألحس الصحفيين ة هيئ دير م نائب أعرب جهته من
النخل ى عل اظ للحف ة المبذول ود الجه ى عل المركز إلدارة شكره عن

من أكثر وجود خالل من النخيل100وساللتها من  .نوع

 

24



 

25



 

لتاريخ الصحفي 14/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المزارعين“عنوان للتمور..”خدمة عنيزة موسم ينظمها ندوة

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد1085العددالكاتب 1تكرار

المزارعين“ للتمور..”خدمة عنيزة موسم ينظمها  ندوة

 

 المدائن-عنيزة

ور للتم يزة عن م موس م ول40نظ ح تركة مش دوة ن س٬ أم زارعين“٬ الم ة ٬”خدم
ل للنخي ني الوط ز والمرك ة الزراعي ة التنمي ندوق وص ة الزراع ب مكت ع م اون بالتع
ة المدين بمسرح ك وذل ليم٬ الس ابراهيم بن عبدالرحمن عنيزة محافظ بحضور والتمور٬

المحافظة–الغذائية  .-شرق
 

مشحن دكتور ال يزة بعن ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دير م الندوة في وتحدث
ب المكت ادرات ومب ة بالمحافظ زارعين الم ة خدم في يزة عن ب مكت دور ن ع حن المش

26



ام الع ذا ه ب المكت إدارة ه انتهجت الذي التوعوي البرنامج على الضوء مسلطاً وخدماته٬
للتمور عنيزة موسم مع  .وشراكتها

 
ن ب ليمان س دس المهن بالقصيم ور والتم ل للنخي الوطني ز المرك دير م ن بي ه٬ جانب ن م
دى إح ي ه ور والتم ل النخي اع لقط ة اإللكتروني ة الوطني ة البواب أن ي الجطيل الح ص
ور٬ والتم ل للنخي الوطني ز المرك يديرها التي والزراعة والمياه البيئة وزارة مبادرات

وهي رئيسية مشاريع أربعة على ترتكز مبادرة ة:وهي مبني عودية الس ور للتم ة عالم
خدمات دم تق تي ال تية٬ اللوجس الشركات لربط إلكتروني ونظام قياسية٬ مواصفات على
ا٬ وتفعيله ة الحالي بردة الم ازن المخ ط رب ى إل إضافة برد٬ الم والتخزين والنقل الشحن

للتمور التجاري للتداول إلكتروني متجر وإنشاء إلكترونياً الخدمات مزودي  .وربط
 

ي الحرب امي س ة الزراعي ة التنمي بصندوق المقترضين عالقات إدارة ممثل أشار بدوره
ف مختل ل تموي ي ف متخصصة ة حكومي ة ائتماني ة مؤسس ة الزراعي التنمية صندوق أن
القطاع ة تنمي ي ف للمساعدة ويهدف المملكة٬ مناطق جميع في الزراعي النشاط مجاالت
ة٬ الحديث ة والتقني ة العلمي اليب األس أفضل تخدام باس ة اإلنتاجي ه كفاءت ع ورف الزراعي

للمزارعين فوائد بدون ميسرة قروض تقديم طريق عن  .وذلك
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لتاريخ الصحفي 14/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيةعنوان بالمدرجات العضوية الزراعة ممارسات عمل ورشة يدشن تنومة محافظة وكيل

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 0تكرار

العضوية الزراعة ممارسات عمل ورشة يدشن تنومة محافظة وكيل
الزراعية  بالمدرجات

 
 

الشهري عاطف  محمد
 

درجات بالم وية العض ة الزراع ات ممارس ل عم ة ورش ة تنوم ة محافظ ل وكي ن دش
ه تنوم ب مكت ي ف ال ممث بعسير ة والزراع اه والمي ة البيئ رع ف ه نظم ذي وال ة الزراعي
عيد س دالرحمن عب واطن الم ة مزرع واستضافتها العضوي االنتاج ادارة مع وبالتعاون
ة منطق توى مس ى عل ن والمهتمي زارعين والم ين المختص ن م دد ع ور بحض هري الش

ير ن.عس م لة سلس ا تلته ة ترحيبي ة بكلم س الخمي س ام ر عص ة الورش ت وانطلق
وم وهم ارات استفس ى عل المحاضرون ا فيه اجاب اش نق ت حلق جرت ثم المحاضرات
ع وتوزي رين والمحاض زارعين للم كر بالش ة الورش ت وختم ة بالمنطق زارعين الم
ن م ه المحلي اتهم منتج بعرض زارعين الم بعض وقام العشاء وجبة تناول ثم الشهادات
هذه بمثل سعادتهم المزارعين وابدى الجميع واستحسان رضى على نالت والتي الفواكه

واالنشطة  .الفعاليات
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لتاريخ الصحفي 14/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصفريعنوان بمهرجان البيئه مكتب جناح يزور بيشه جامعه مدير معالي

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد1801العددالكاتب 1تكرار

الصفري بمهرجان البيئه مكتب جناح يزور بيشه جامعه مدير  معالي

 

بيشة العتيبي  وائل
 

الدكتور بيشه جامعه مدير معالي الصفري/قام مهرجان الي بزياره نقادي حامد احمد
اه المي ة البيئ وزارة ب مكت اح جن اره وزي ان للمهرج المصاحب المعرض في والتجول
ة البيئ ب مكت دير وم بره س ن ب عيد س ن ب د محم تاذ االس بيشه محافظ ويرافقه والزراعه
ب مكت اح جن ى عل ه معالي اطالع د وق المسؤلين ن م وعدد القرني محمد سالم المهندس
ه سوس مكافحه ي ف وزرة ال ب مكت ودور ل النخي تصيب تي ال أت الف عن وشرحاً البيئة
وزارة ب مكت دير م دم ق د وق وزاره ال ب مكت ع م بيشه ه جامع اون وتع الحمراء النخيل
ي القرن الم س المهندس إعداد من الجامعه مدير لمعالي مجله القرني محمد سالم المهندس

بيشه بمحافظه الوزرة المكتب  مدير
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لتاريخ الصحفي 14/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عشرعنوان الحادية للمرتبة الصقري فيصل المهندس

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد1065العددالكاتب 1تكرار

عشر الحادية للمرتبة الصقري فيصل  المهندس

 

 :حائل–آفاق
المهندس بترقية يقضي قرار رع/صدر بف ة الزراع إدارة دير م الصقري نزال فيصل

عشر الحادية للمرتبة حائل بمنطقه والزراعه والمياه البيئة  .وزارة
 

ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ديرعام لم كره ش ن ع قري الص ر عّب ه جهت ن م
المهندس حائل الترقية/بمنطقة بهذه الكبير لدوره اليحيى عبدالعزيز بن  .فهد

 

آفاق“ لـ”أسرة اً”الصقري“تبارك عون ا يجعله وأن داد والس ق التوفي دوام ه ل ن متمني
عمله مجال في األفضل لتقديم قوي ودافعاً ووطنه مليكه خدمة في  .له
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لتاريخ الصحفي 14/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مكة"العلياني"عنوان في والمياه البيئة بفرع الثامنة إلى

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3009العددالكاتب 1تكرار

مكة"العلياني" في والمياه البيئة بفرع الثامنة  إلى

 

 

اإللكترونية سبق  جدة-صحيفة

منطقة في والزراعة والمياه البيئة وزارة بفرع المالية الشؤون مدير بترقية قرار صدر
الثامنة المرتبة إلى العلياني٬ السحيم إبراهيم سحيم المكرمة٬  .مكة
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لتاريخ الصحفي 14/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المكرمةعنوان بمكة البيئة وزارة بفرع اإلدارية االتصاالت موظفي تكريم

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المكرمة بمكة البيئة وزارة بفرع اإلدارية االتصاالت موظفي  تكريم

 

غران:الكاتب العتيبي-صحيفة  وائل

اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ي ف ة االداري االت باالتص يزين المتم وظفين الم ريم تك م ت
ل العم ي ف متميزاً أداء وقدموا ممتازة نتائج حققوا الذين المكرمة مكة بمنطقة والزراعة

العطاء على لهم حافزا لتكون الماضي العام  .خالل
 

ة مك ة بمنطق ة والزراع والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير سعادة قبل من تكريمهم وتم
تاذ األس رع ف ي ف ة االداري االتصاالت دير وم دي الغام هللا جار سعيد المهندس المكرمة

الخميس اليوم العلياني سحيم االستاذ المالية الشؤون ومدير قصاص محمد بن 13علي
يوافق1441)/1(محرم/  .م2019)/9(سبتمبر/12هـ
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الغامدي سعيد االستاذ العام المدير مكتب مدير التكريم حفل  .وحضر
 

تجلب تي ال ة الجميل ور األم ن م فهي ل العم ي ف اؤل التف على الموظفين هللا الجار حث
داف أه ق لتحقي الجهود من أعلى مستوى وبذل الكثير وفعل العطاء على وتحفز السعادة

 .الفرع
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لتاريخ الصحفي 14/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والممتلكاتعنوان األرواح حماية في بدورها السعودي المجتمع تُوعي األرصاد

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

األرواح حماية في بدورها السعودي المجتمع تُوعي األرصاد
 والممتلكات

 

 

 واس-جدة
ي العرب اليوم ب ادم٬ الق د األح ة البيئ وحماية لألرصاد العامة بالهيئة ممثلة المملكة تحتفل

شعار تحت الجوية ات"لألرصاد والممتلك األرواح ة وحماي ة الجوي ى"األرصاد وعل ٬
للتعرف دة٬ ج بمحافظة والمحاضرات الفعاليات من العديد إقامة خالل من يومين مدى
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إدارة ى عل التعرف ذلك وك ات٬ والممتلك األرواح حماية في الجوية األرصاد دور على
ع بمجم ك وذل يران٬ الط ى عل ا وخطره حب الس واع وأن ة الجوي وارث والك ات األزم

 .العرب

 
المحاضرات أن بابيضان د محم األرصاد لشؤون ام الع رئيس ال نائب مساعد وأوضح
ث البح ام مه ذلك وك ة٬ الجوي ر الظواه ي ف دود الح رس ح دور ى عل التعرف مل ستش

ق لفري االت"واإلنقاذ االحتف وستشمل روع7ساعد٬ ف خالل من ة المملك ي ف اطق من
ز مراك بعض ي ف ارض ومع ة تثقفي رامج ب ل لعم ور٬ للجمه ا أبوابه تفتح س التي الهيئة
ك وذل ة٬ الجوي لألرصاد ي العرب باليوم لالحتفال الهيئة خطة إطار في بالمملكة التسوق
بمجمع الشرقية والمنطقة بالدرعية٬ البجيري ومتنزه بمجمع الرياض منطقة من كل في
ة الجنوبي والمنطقة التجاري٬ الراشد بمجمع المنورة المدينة ومنطقة التجاري٬ الظهران
ة والمنطق ادرة٬ المغ صالة بالمطار جازان ومنطقة التجاري٬ الواحة بمجمع أبها بمدينة

مول بارك بمجمع  الشمالية

 
للتعرف اره اختي م ت ام الع ذا له ي العرب األرصاد بيوم االحتفال شعار أن بابيضان وبين
شرعت ث حي ات٬ والممتلك األرواح ة حماي ي ف ة الجوي األرصاد دور أهمية مدى على
أسهمت تي ال الحديثة التقنيات وجلب األرصادية القدرات منظومة تطوير على -الهيئة

تعالى هللا اخ-بمشيئة والمن الطقس ب ة المتعلق اطر والمخ ة الجوي الظواهر رصد دقة في
ى عل ادي ري دور ب ى تحظ ة المملك أن ى إل ًا الفت ع٬ المجتم ى عل ا أثره ن م ل والتقلي

تحتضن ث حي والدولي٬ اإلقليمي باألرصاد8المستوى ة معني ة ودولي ة إقليمي ز مراك
ة جامع في الجوية لألرصاد الوزاري والمجلس التنفيذي المكتب ترأس أنها كما والمناخ

العربية  .الدول
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لتاريخ الصحفي 14/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العربيعنوان األرصاد ليوم التثقيفية الفعاليات انطالق

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد3021العددالكاتب 1تكرار

العربي األرصاد ليوم التثقيفية الفعاليات  انطالق

 

 
 واس-جدة

العربي األرصاد بيوم الخاصة التثقيفية الفعاليات اليوم ة,انطلقت الهيئ االت احتف ضمن
البيئة وحماية لألرصاد بجدة,العامة العرب بمجمع  .وذلك

 
ع م ل التعام ة بأهمي ال األطف ة لتوعي رصود امج برن إطالق المعرض فعاليات وشملت
اد األرص دور ك رات المحاض ن م دد وع ا عليه رف والتع ة الجوي اد األرص ات معلوم
ى عل ا وخطره حب الس واع أن ى عل رف والتع ات والممتلك األرواح ة حماي ي ف ة الجوي
وم ي ى إل ات الفعالي تمر وتس ة٬ الجوي ر الظواه ي ف الحدود حرس دور وكذلك الطيران٬

لألطفال ومسابقات وبرامج التثقيفية األنشطة من العديد متضمنة القادم  .األحد
 

من7وتحتفل ور للجمه ا أبوابه ح تفت تي ال ة الهيئ روع ف خالل من المملكة في مناطق
ة الهيئ خطة إطار في بالمملكة التسوق مراكز بعض في ومعارض تثقيفية برامج خالل
تزه ومن ع بمجم اض الري ة منطق ن م ل ك ي ف ة الجوي لألرصاد ي العرب اليوم ب لالحتفال
ة المدين ة منطق ي وف اري التج ران الظه ع بمجم رقية الش ة المنطق و ة بالدرعي يري البت
ة الواح ع بمجم ا أبه ة بمدين ة الجنوبي ة المنطق ي وف اري التج د الراش ع بمجم ورة المن
بارك بمجمع الشمالية المنطقة وفي المغادرة صالة بالمطار جازان منطقة وفي التجاري
ة المرئي العروض ن م وعدداً السطحي٬ الرصد تضم متنوعة وفعاليات بمعارض مول٬
ة الجوي ات للتوقع وصور والرادارات الصناعية لألقمار مباشرة صور عن عبارة وهي
مباشر وعرض ل الطف ن ورك الطقس ات لتوقع حديثة مناخية ونماذج العددية والنماذج
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ن م دد وع ة التوعوي ات والمطبوع برامج ال ن م دد لع افة إض ر٬ المبك ذار اإلن ام لنظ
الحدود وحرس المدني الدفاع من المقدمة التوعوية  .المحاضرات

 
دى م ى عل رف للتع ير اُخت ام الع ذا له ي العرب اد األرص وم بي ال االحتف شعار أن ذكر ي
ى عل ة الهيئ شرعت ث حي والممتلكات٬ األرواح حماية في الجوية األرصاد دور أهمية
هللا يئة بمش أسهمت تي ال ة الحديث ات التقني ب وجل األرصادية درات الق ة منظوم تطوير
ن م ل والتقلي اخ والمن الطقس ب ة المتعلق والمخاطر الجوية الظواهر رصد دقة في تعالى

المجتمع على ي.أثرها والدول ي اإلقليم المستوى على ريادي بدور تحظى المملكة وأن
تحتضن المكتب8حيث ترأس أنها كما والمناخ باألرصاد معنية ودولية إقليمية مراكز

العربية الدول جامعة في الجوية لألرصاد الوزاري والمجلس  .التنفيذي
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لتاريخ الصحفي 14/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والممتلكات"الشمالية"أرصادعنوان األرواح حماية في الجوية األرصاد بدور للتعريف تثقيفيًّا معرضاً تنظم

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

األرصاد"الشمالية"أرصاد بدور للتعريف تثقيفيًّا معرضاً تنظم
والممتلكات األرواح حماية في  الجوية

 

 

 واس-تبوك
ا تثقيفًيّ معرضًا وم الي الشمالية ة بالمنطق ة البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام ة الهيئ نظمت
ك وذل ومْين ي تمر يس ات والممتلك األرواح ة حماي ي ف ة الجوي األرصاد دور ب ف للتعري

بتبوك مول  .بالمكان

ى إل باإلضافة ة الهيئ دمها تق تي ال دمات بالخ ف للتعري ة مرئي عروضاً المعرض وضم
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وي الج غط والض اح والري ة والرطوب ر المط اس لقي زة وأجه ة الجوي ات التوقع ور ص
ر الظواه ال مج ي ف ر المبك ذار اإلن ام لنظ ر مباش رض وع ة الجوي ات الطبق د ورص
حب الس واع وأن ة الجوي وارث والك ات األزم إدارة ى عل رف التع ذلك وك ة٬ الجوي

والممتلكات األرواح سالمة على ذلك وأثر  .وخطرها٬

ذا ه م تنظي أن وي البل امر ث دس المهن مالية الش ة بالمنطق ة الهيئ ام ع دير م ح وأوض
مضيفاً ٬ ة الجوي لألرصاد العربي باليوم لالحتفال الهيئة خطة إطار في يأتي المعرض

ام الع لهذا العربي األرصاد بيوم االحتفال شعار األرواح"أن ة وحماي ة الجوي األرصاد
األرواح"والممتلكات ة حماي ي ف ة الجوي األرصاد دور أهمية مدى على للتعرف اُختير
 .والممتلكات

ن"البلوي"وأشار م ة الهيئ ه ل وصلت ا لم عرض ى عل ذلك ك تمل اش المعرض أن
همت أس تي ال ة الحديث ات التقني و ادية األرص دراتها ق ة منظوم ي ف هللا-تطور يئة بمش

من-تعالى ل والتقلي والمناخ بالطقس المتعلقة والمخاطر الجوية الظواهر رصد دقة في
تحتضن ة المملك أن ى إل النظر اً الفت ٬ ع المجتم ى عل ة8أثرها ودولي ة إقليمي ز مراك

و اخ والمن اد باألرص ة و32معني ًدا و167مرص ة أوتوماتيكي اد أرص ة 13محط
للطقس  .راداًرا
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لتاريخ الصحفي 14/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر في5.4عنوان المناخ أزمة مواجهة خطط تكلفة دوالر ناميا80تريليون بلدا

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد9468العددالكاتب 1تكرار

في5.4 المناخ أزمة مواجهة خطط تكلفة دوالر بلدا80تريليون
 ناميا

 

 
 
 

جنيف من الجميل  ماجد
 

ة والتنمي ارة للتج دة المتح م األم منظمة اد"قالت ع"أونكت وتنوي االقتصادي ع التنوي إن
ة٬ النامي دان البل ي ف المناخ تغير يطرحها التي للتحديات٬ استجابة أفضل هو الصادرات
ية سياس وإرادة طموحا أكثر إجراءات اتخاذ يلزم وإنه األساسية٬ السلع على تعتمد التي
ي وتقن الي م م دع ى إل تحتاج النامية البلدان أن أقرت لكنها المناخ٬ أزمة لمواجهة أقوى

المناخ بشأن المعلنة خططها  .لتنفيذ
 

ن م غير ص زء ج وى س ا حالي كل يش ال ذي ال اخ٬ بالمن ل المتص ل التموي أن دت وأك
ر تغي آثار من التخفيف تكلفة الرتفاع نظرا كبيرة٬ زيادة إلى يحتاج الفعلية٬ االحتياجات

معه والتكيف  .المناخ
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لـ"وأضافت بالمناخ المتعلقة العمل خطط لتنفيذ اإلجمالية التكلفة فإن المثال٬ سبيل على

غ80 بمبل در يق ا بم ة التمويلي احتياجاتها حددت ناميا دوالر5.4بلدا ون ذا.تريلي وه
العالم في عام كل الطاقة إعانات على المنفق للمبلغ اإلجمالي الحجم ترتيب  ".هو

 
ام"أونكتاد"وقالت لع ة والتنمي ية األساس لع الس عن تقرير أن2019في ن يمك ه إن ٬

ن م للحد دة جدي وقطاعات لع بس الخوض ي ف امرة المغ تتبع يس ا م أفقيا٬ التنويع يكون
ل نق ى عل تنطوي تي ال ية٬ الرأس أو ية٬ األساس السلع من ضيقة مجموعة على االعتماد

قيمتها زيادة إلى السلعة قيمة  .سلسلة
المعنون للتقرير اريس"ووفقا ب اق واتف اخ المن ير وتغ ية األساس لع الس ى عل ٬"االعتماد

ة٬ األفقي ات السياس ن م ا مزيج ة الناجح ع التنوي تراتيجية اس تشمل أن المرجح من فإنه
ر والتدابي حة٬ والص م التعلي ي ف تثمار االس الل خ من البشري ال الم رأس ز تعزي ل مث
غيرة والص غر الص ة متناهي آت والمنش ة٬ الفردي ات القطاع ز لتعزي دف اله ددة المح

 .والمتوسطة
 

ي٬ كيتوي موكهيسا لألونكتاد٬ العام األمين ا"وقال وجودي دا تهدي تشكل اخ المن ة أزم إن
إذا االقتصادات بعض انهيار إلى وستؤدي األساسية السلع على المعتمدة النامية للبلدان

اآلن حاسمة إجراءات تتخذ  ".لم

 
اف ي"وأض ف ا إمكاناته م تقيي ى إل ى مض ت وق أي ن م ثر أك اآلن دان البل ذه ه اج تحت

ود عق دى م ى عل ا جعله ذي ال ر األم ية٬ األساس لع الس ى عل اعتمادها من والحد التنويع
المناخ وتغير المتقلبة لألسواق  .عرضة

 
هاما إس إال تسهم ال ية األساس لع الس ى عل دة المعتم ة النامي دان البل أن ن م الرغم وعلى

الخطر شدة في غيرها من أكثر تضعها المناخ أزمة فإن المناخ٬ تغير في  .متواضعا
 

د تعتم ا ألنه األول ام المق ي ف للخطر عرضة أكثر النامية البلدان أن إلى التقرير ويشير
ديدة الش ة الجوي ر للظواه دة بش المعرضة ات القطاع ى عل ة.اقتصاديا الجزري دول وال

تضررا الدول أكثر بين من هي النامية  .الصغيرة
 

ة الجزري دول ال ى عل يرة كب اطر مخ ر البح طح س رارة ح ات درج اع ارتف كل ويش
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مصائد من البضائع من صادراتها حصيلة من كبيرة حصة تستمد التي النامية الصغيرة
كيريباس مثل ترة88(األسماك٬ الف ي ف المائة ديف)2017-2013في ومال ٬)

المائة79 الموحدة)في المائة75(وميكرونيزيا  ).في
األسماك ومصائد المحاصيل إنتاج على المناخ لتغير السلبية اآلثار أن التقرير ويالحظ

المنخفضة العرض خطوط مناطق في حدة والجدي(أشد السرطان مداري حيث)بين ٬
األساسية السلع على المعتمدة النامية البلدان معظم  .توجد

 
ى عل دة المعتم ة النامي دان البل ا تواجهه تي ال ديدة٬ الش المخاطر أن ى عل التقرير ويشدد

ديثها وتح ا وتنويعه اقتصاداتها ف تكيي ى إل ا حاجته زز تع األساسية ا.السلع له ي وينبغ
أخرى٬ دان بل تتخذها التي الحراري٬ االحتباس مكافحة تدابير آثار مع تتكيف أن أيضا

عليها تعتمد التي الرئيسة٬ األساسية السلع بعض على الطلب تخفض أن  .يتوقع
 

على المعتمدة النامية للبلدان الفرص بعض يتيح المناخ لتغير التصدي أن التقرير وذكر
األساسية ة.السلع الطاق تخدام اس وكفاءة المتجددة الطاقة نحو العالمي الدفع أن ويالحظ

ي ف تخدمة المس واد الم ن م يرة كب ات احتياطي ا فيه د توج تي ال دان البل ي ف فرصا يوجد
ات وبطاري اح٬ الري ات وتوربين ية٬ الشمس الكهروضوئية ا الخالي مثل النظيفة٬ التقنيات

الكهربائية  .المركبات
 

في المثال٬ سبيل ة2018على الديمقراطي و الكونغ ة جمهوري ت مَثل ة٬58 المائ ي ف
ائد نض اج إنت ي ف تخدم تس ة رئيس لعة س ي وه ت٬ الكوبال ن م المي الع رض الع ن م

ا مع ن واألرجنتي يلي ش كلت ش ن حي ي ف ة٬ الكهربائي ات ن71المركب م ة المائ ي ف
البطاريات تصنيع في آخر رئيس مكون وهو الليثيوم٬ من العالمية  .اإلحتياطيات

 
ل بدائ اج إنت ادة لزي فرصا أيضا د توج أن ن يمك اخ المن ير تغ ة مكافح إن التقرير يقول

ب والحلي ية الماش وم ي.للح ف ة الجاف ي األراض ض بع ي ف ية الماش ة حال ى إل ير ويش
اد اعتم ى عل اة الرع األعالف توافر وانخفاض الجفاف تواتر تزايد شجع حيث إفريقيا٬

استبدالها أو الماشية لتكملة  .اإلبل
 

ز حف ى إل ه مع ف والتكي اخ المن ير تغ ار آث ن م ف التخفي إلى السعي أدى للتقرير٬ ووفقا
لع الس ى عل دة المعتم دان البل د تفي أن ن يمك تي ال ة٬ التقني ارات االبتك ي ف تثمارات االس

 .األساسية
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أن ن يمك ة٬ التكلف ث حي ن م ة فعال ية شمس ضوئية ا خالي اد اعتم ك ذل ى عل األمثلة من
المتصلة ير غ ة النائي اطق المن ي ف ية األساس لع الس ات قطاع دعم وي ة الطاق ن أم يعزز

الوطنية الطاقة  .بشبكات
 

من للتخفيف البلدان بها تعهدت التي االلتزامات أن من الخبراء تحذيرات التقرير ويردد
الكفاية فيه بما طموحة ليست باريس اتفاق بموجب المناخ تغير  .آثار

 
الحرارة ة درج اع ارتف ن م د للح أضعاف ة أربع ى إل تحتاج االلتزامات أن إلى ويشير

ى إل ة ناعي1.5العالمي الص العصر ل قب ا م تويات مس وق ف ة مئوي ة ويوضح.درج
إرادة سيتطلب بالمناخ المتعلقة البلدان التزامات تنفيذ في أكبر طموح اعتماد أن التقرير

والبشرية المالية للموارد أكبر وتعبئة أقوى  .سياسية
 

ة المالي ات السياس تخضير أن التقرير خضراء-ويذكر ا ى-جعله عل اعد يس أن ن يمك
ل العم خطط ذ تنفي في المماثلة السياسات وأدوات واإلعانات الضرائب تسهم أن ضمان

المستدامة التنمية أهداف وتحقيق بالمناخ ات.المتعلقة إعان إصالح الصدد بهذا ويقترح
الخضراء المالية السياسات لتعزيز األحفوري  .الوقود

 
ة مناخي إجراءات اتخاذ على األساسية السلع على المعتمدة النامية البلدان قدرات أن كما

للتقرير وفقا تعزيز٬ إلى  .تحتاج
 

الرامية السياسات وتنفيذ المؤسسات لتصميم والتنظيمية التقنية القدرات بناء ذلك ويشمل
ة المتقدم دان البل ى عل ن يتعي ذلك٬ إلى إضافة والتكيف٬ التخفيف استراتيجيات دعم إلى
دان البل ى إل ة للبيئ الصديقة ات التقني ل بنق اريس ب اق اتف بموجب بالتزامها تفي أن النمو
ن م ف التخفي ى إل ة الرامي ة العالمي ود الجه في بفعالية المشاركة على لمساعدتها النامية

معها والتكيف المناخ أزمة  .حدة
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لتاريخ الصحفي 14/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بمكة10عنوان العهد ولي مخططات أهالي تؤرق مشكالت

الخبر الخبرالجمعة-13/09/2019-14/01/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد20596العددالكاتب 1تكرار

بمكة10 العهد ولي مخططات أهالي تؤرق  مشكالت

الحكومية القطاعات ومكاتب والطرق المياه  أبرزها

 

األهالي مع لقائه خالل  الزايدي
 

 

الزهراني المكرمة-عبدهللا  مكة
 

د العه ي ول ات مخطط كان س ن م دد ع ب مة)1٬2٬3٬4(طال العاص وب جن
بحل المعنية الجهات اب10المقدسة٬ غي أن مضيفين اتهم٬ معان ي ف ببت تس مشكالت

م مطالبه المختصة ات الجه ل تجاه ى إل باإلضافة يطاردهم٬ هاجس األساسية الخدمات
ة جذري ول حل اد إيج وعدم ن.المتكررة٬ م ثر أك ره عم المخطط أن ى إل يرين 20مش

الخدمات ع جمي ا به اح مت دة جدي ة تجاري مخططات الجهات جميع من به وتحيط عاًما٬
 .األساسية
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الة٬ المح اه المي بكة وش حي الص رف للص بكة ش ود وج دم ع الي األه كاوى ش مل وتش
فة٬ واألرص ارة اإلن دة أعم ب وتركي وارع الش فلتة س ي ف ة البلدي دمات الخ اب وغي
دني٬ الم دفاع ال نى ومب الصحي٬ ز المرك مثل الخدمة مراكز إلى االفتقار إلى باإلضافة
ن تمك ة بديل داخل وم ات ومتنزه دائق ح وجود وعدم ر٬ األحم والهالل الشرطة٬ وقسم

بسهولة والخروج منازلهم إلى الوصول من  .األهالي
 

ية٬ األساس دمات للخ اريع مش ذ تنفي يجري ه أن ة المقدس العاصمة ة أمان أوضحت وفيما
ة العملي ق تعي تي ال كالت للمش ول بحل ط المخط الي أه ة مك ة منطق م تعلي دير م د وع

 .التعليمية
 

لسنوات  مطالبات
 

ط المخط كان س د أح ي٬ عل دان حم ال ات«:وق الجه ل تجاه ن م انون يع الي األه إن
دى م ى عل تكررت تي ال المطالب من الرغم على األساسية٬ الخدمات لتوفير المختصة
اء أبن ل ك تيعاب الس ة كافي دارس م إيجاد خاصة الخدمات٬ هذه بشأن الماضية السنوات

من.»المخطط ون يتك د واح ي تعليم ع مجم وجود إلى ا5وأشار منه الث ث دارس٬ م
ر الظه صالة بعد للبنين ومدرستين الصباح٬ في وعملهم أن:وأضاف.للبنات٬ يجب

ال وق اكن٬ المس اء وبن ييد تش دء ب ي ف اهم تس ث بحي ية األساس الخدمات هذه إن:تكتمل
تكمال اس انتظار ي ف ازلهم من إغالق ى عل المخطط كان س بعض أجبر الطويل الصبر

 .الخدمات
 

الصرف مشروعات  غياب
 

ات المطالب ثرة ك ل ظ ي ف ة الحالي ه حالت ي ف ط المخط ع وض إن حكمي٬ اض ري ال وق
المختصة٬ ات الجه ل قب من ملموسة إجراءات باتخاذ ينبئ ال األساسية الخدمات بتوفير

ي العمران اق النط ارج خ ة قطع ي ف ط المخط ان ك و ل ا ص.كم نق أن ي حكم رى وي
ات مقوم ك تمتل أخرى اء أحي ى إل المخطط الي أه بعض هجرة في يتسبب قد الخدمات

ة الطبيعي اة يفًا.الحي رف:مض والص اه للمي اريع مش ه ب د يوج ال د العه ي ول ط مخط
ازل المن ن م د العدي ود ووج هده٬ يش ذي ال ي العمران و النم ن م رغم ال ى عل حي الص
رف والص اه المي بكات ش اريع مش ذ بتنفي ب المطال تمرت اس ث حي كان٬ بالس ة المأهول

جدوىالصحي دون ولكن والمتنزهات٬ الحدائق مثل الحيوية المرافق من  .وغيرها
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األهالي مطالب  :أهم

 
المخططات مداخل  .زيادة

المدارس من المزيد  .إنشاء
واإلنارة السفلتة مشاريع  .استكمال

صحي مركز  .توفير
المدني الدفاع مبنى  .إنشاء
األحمر الهالل مبنى  .بناء

للشرطة مركز  .إيجاد
المياه شبكات مشاريع  تنفيذ

الصحي الصرف مشاريع  .تنفيذ
والمتنزهات الحدائق  .توفير
والمخارج المداخل  مشكلة

 
الجهات إهمال بسبب المعاناة هذه لتواصل دهشته عن الحربي حسام أعرب ناحيته٬ من
أبسط ى إل ر يفتق المخطط أن وأضاف ه٬ وأهل المخطط ات احتياج في للنظر المختصة
تسبب د وق مخطط٬ وجود على يدل ال الذي األمر والمخارج المداخل من بدًءا الخدمات
ه المتج احلي الس ق الطري منتصف ي ف الحي يقع حيث مرورية حوادث في بالفعل ذلك

مكة المدني٬.إلى الدفاع ومبنى الصحي٬ المركز مثل خدمات وجود عدم أن إلى وأشار
من القريبة األحياء في عنها البحث على يجبرهم األحمر٬ الهالل ونقطة الشرطة٬ وقسم

عاجل بشكل بتوفيرها مطالًبا إليها٬ الحاجة حالة في  .المخطط
 

للخدمات:األمانة مسؤوليتنا..مشاريع ليس الرئيس  والطريق
 

ه أن مرقندي٬ س د رائ دس المهن ة المقدس مة العاص ة أمان دث متح ح أوض ه٬ جانب ن م
العهد ولي مخططات أهالي شكوى ال)1٬2٬3٬4(بخصوص اكتم دم ع بسبب

ن م ة البلدي اريع مش بعض تكمال اس ى عل ل العم جاري فإنه األساسية٬ الخدمات بعض
ذا ه إن ف وادث٬ الح ثرة وك ط للمخط الرئيسي دخل الم يخص ا فيم ا أم اولين٬ المق ل قب

المقدسة العاصمة أمانة يتبع ال الرئيسي الطريق من  .الجزء
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نفايات وأكوام  حفر
 

اء بق ظل ي ف ية األساس الخدمات من الحرمان في تتركز المعاناة إن المالكي٬ وليد وقال
ات٬ بالحفري ة ومليئ أرصفة ال ب شوارعه إن حيث والتهميش٬ النسيان طي في المخطط

األطفال٬ على خطًرا يشكل ما المياه٬ داخلها تتجمع المطر يأتي  فعندما
 

ات٬ الطرق بعض ي ف ارة اإلن اب وغي ضعف عن فضالً السيارات٬ خراب في ويتسبب
ا جوانبه بعض ي ف فلت األس اريع مش ال اكتم دم تسبب.وع ت الوق رور بم ه أن مضيفًا

المخطط صورة وتشويه الي٬ األه ق قل ي ف المخطط في والنفايات البناء مخلفات تراكم
السلبية المظاهر هذه على القضاء يستوجب مما  .بأكمله٬

 
نوات لس ب المطال تمرار اس هي المخطط ل أه ا يواجهه تي ال المشكالت ثر أك إن وقال

لتحقيقها بسرعة ويعمل إليها ينتبه مسؤول على العثور دون  .مقبلة
 

للمشكالت بحلول األهالي يعد التعليم  مدير
 

ي أهال ن م عدد ع م ة٬ المكرم منطقة في التعليم عام مدير الزايدي٬ أحمد الدكتور بحث
ة٬ التعليمي اني المب ن م د المزي ير توف نحو اتهم وتطلع اتهم مالحظ د العه ولي مخططات
راءات إج المة س مان لض ة التعليمي ادات بالقي ى والتق ي٬ المدرس ع المجم ارة بزي ام وق
د ق تي ال المشكالت ن م بالحد ور األم أولياء ووعد المشتركة٬ المدارس في االنصراف

بالمخطط التعليمية العلمية  .تعيق
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البرقاء حي  !!…احتياجات
 

 
 
 

المحلبدي عويد  رحيم

ن وع ه عن ة تعريفي ذة نب ي ف ل الجمي ادئ اله الحي ذا ه عن ا تكلمن ابقة الس رة الم ي ف
ي الت ة الفعلي ه احتياجات عن بإسهاب نتحدث سوف واألن ينقصه ما وبعض مواصفاته

منها  .البد
 

ل قب تأسيسه م ت مسجد أخر حيث القدم منذ تقريبا مساجد أربعة به يوجد الحي هذا أوال
عاما عشر خمسة ة..حوالي منطق ي ف اف األوق رع ف قبل من الصيانه إلى تفتقر ولكن

ش وتفري يانتها ص م يت ا وغالب باكة وس اء كهرب ن م اث واألث جاد الس ث حي ن م ص خلي
كذلك المياة دورات وصيانه األهالي حساب على جديد من وتأثيثها  ..المساجد

 

ة الجه ن م ية الرئيس الحي داخل م هندسة ى عل ائم والق م المه ة البلدي دور ننسى ال ثانيا
الشعبي ل المث ي ف الوا ق ا كم ة بطريق ه عمل م ت ذي ال دخل الم ث حي مالية خلف((الش

ا))خالف قائده رى ي ال ف الرئيسي ق الطري ع م للخروج ير وتس ة المركب أتي ت ث حي
ه ل يرى ل يارة الس ي ف ه يرافق ن مم ه بمعون إال ار واليس ن اليمي ن م تأتي التي السيارات
ان المك هذا عند شنيعة حوادث وقعت حيث ٬ ال ام قادمة سيارة توجد هل المقابلة الجهة

الوفيات بعض بها  ..حدثت
 

لفتية أس ة بطبق ديما ق ا عمله م ت الحي وشوارع ٬ الشرقية الجهة من الحي مدخل وكذلك
ات المركب ت اعطب ر وحف شروخ بها حدثت الكهربائية والتمديدات الصيانة أعمال ومع
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دهس من الشوارع ك لتل ابرين الع لسالمة اصطناعية مطبات عمل إلى تحتاج وكذلك
المسرعة  .السيارات

 
وتوقف ابق س ت وق في اإلنارة أعمدة اعتماد تم حيث منه البد شي الشوارع هذه وانارة

سبب أي دون فجأة  ..المشروع

 
م ل بكة الش ث حي ا له ة تغذي ن م ازل المن تحتاجه وما الحي هذا في المياة ندرة ننسى وال

سابق وقت منذ المياه صهاريج على تغذيتها وتتم إليها بعد  .تصل

 
ن م الي األه ه يحتاج ا م أن ث حي ا تمام ة معدوم ي فه ة التجاري ة للحرك بة بالنس ا أم
تروها ليش المجاورة األخرى األحياء إلى الذهاب إلى يضطرون بسيطة غذائية أغراض
في االستثمار يريد من عن تأجيرها ويتم تجارية محالت هيئة على مبان عمل يتم فلو ٬

الحيوي المجال  .هذا
 

ذا ه ه ب يز يتم ذي ال ير الوف ن األم ى عل ونشكره هللا فنحمد األمنية بالناحية يتعلق ما أما
ي ن..الح م د مزي ير لتوف ال لي وارع والش ة األمكن وب تج ة أمني ات دوري ن م د ب وال

داخله  .األمان
 

ة التقوي من لمزيد وتحتاج جيدة حالة في فهي واالنترنت الجواالت شبكات ناحية من أما
عنها االستغناء يمكن ال زمن في أصبحنا  ..ألننا

 
ونشاطها ط فق دة واح ة حلق إال توجد ال ٬ ريم الك رأن الق ظ تحفي وحلقات جمعيات كذلك

تماما منقطعة األيام أغلب و واألخرى الفينة بين فنراها العام طوال مستمر  ..غير

 
م هواياته ه في ون يمارس ل األق ى عل ب ملع أو ي رياض ادي ن م له د يوج ال بابنا وش

 ..الرياضية

 
ي ف ع يق ث حي المحافظه ي ف تراتيجي اإلس ه موقع ذا ه يزات مم ن م أن ننسى ال ذلك ك

المحافظة شرطة مركز ومن العام المستشفى من وقريب تماما  ..المنتصف

 
علينا الدائمة نعمه على ونشكره تعالى هللا نحمد الختام  .وفي
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