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الخبر تفاصيل

الخبر خضراءعنوان ثورة إلى الحاجة
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خضراء ثورة إلى  الحاجة

 
 
 

السعدون  عبدهللا

م تعل ا لكنه عبثا٬ً ذلك تعمل ال فهي الخضراء المساحات زيادة على الدول تحرص حين
ذب ج ن م د بالمزي د البل اد اقتص ى وعل حة٬ بالص ان اإلنس ى عل تعود س ا أنه اً يقين
نغافورة س به قامت ما وهو االستثمار٬ لمناخ جداً مهم اإليجابي فاالنطباع االستثمارات٬

غناء حديقة إلى الجزيرة كامل حّولت  .حين

ال جب تى وح ة مدين ن م ثر أك ي ف ت تجول د٬ الهن مال ش ي ف ام أي ل قب ت كن
زرعت ث حي بالشجرة٬ كبير اهتمام من شاهدته ما كثيراً سرني وقد الهماليا٬
ن بي السريعة الطرق امتداد وعلى بها مررت التي الشوارع جميع جانبي على
أن ي مرافق ر وذك نوات٬ س عشر من ثر أك ل قب ه علي ت كان ما بعكس المدن٬
ر أكث ني يع ا م و وه شجرة٬ زرع ي أن واطن م كل من طلبت الهندية الحكومة
ك ناهي د٬ واح ام ع ي ف المواطنون سيزرعها شجرة مليون وثالثمائة مليار من

وغيرها البيئية والجمعيات الحكومية الجهات  .عن

زراعة د الهن ن م متطوع المليون ونصف مليون استطاع الماضي العام من يوليو وفي
في66 شجرة م12مليون ت ا كم الم٬ الع مستوى على قياسياً رقماً محققين فقط ساعة

وإكثارها بها المساس وعدم الموجودة األشجار لحماية صارمة أنظمة  .إقرار
 

مشروع ل ك ي ف ياً أساس اً مكون الشجرة تصبح أن قبل طويل طريق أمامنا المملكة وفي
ازل المن وار وأس الشوارع ع جمي ى عل األشجار ة زراع تعمم وأن تجاري٬ أو حكومي
ذة ناف ن م تطل أن ي ويكف ب٬ غائ به ش الشجرة ة بأهمي الوعي ف والمساجد٬ دارس والم
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م العال دن م ي ف راه ت ا بم ا وقارنه ة المملك دن م ن م ة مدين أي ي ف وط الهب ل قب الطائرة
ندر ما إال للخضرة وجود فال  .المتقدم٬

 

داخل شجرة كانت سواء كالخضرة والنفسية البدنية الصحة ويجلب النفس يبهج شيء ال
ر تعتب ة األوروبي دن الم ي فف ع٬ الجمي ا يرتاده ة عام ة حديق ي ف أو ارع الش ي ف أو بيت
ة الرياض ة لممارس ب المناس ان والمك ة للمدين ة والرئ س المتنف ي ه يرة الكب دائق الح
ادة زي ى عل ا قيادته حرص ع وم ة المملك أن ب ن يقي ى عل ا أن المشي٬ ة رياض وخاصة

الرؤية أهداف لتلبي الكثير ستحقق الخضراء تسريع2030الرقعة ي ف سيسهم ومما ٬
اآلتية المقترحات  :ذلك

 

وع-أوًال موض ذا وه ر٬ تطوي ى إل اج تحت تي ال ة الحكومي ق المراف م أه ن م ديات البل
ف تثقي ضرورة ى عل ديات البل ر تطوي سأقصر لكنني مستقل٬ لمقال يحتاج وقد متشعب
ة إزال ع تمن ة أنظم ع وض رورة ض ع م ددة٬ المتع دها وفوائ جرة الش ة بأهمي بيها منتس
ي وف دائل الب عن ث وبح ة دراس د بع إال ا تقزيمه أو ادين والمي الشوارع ن م جار األش
ة٬ البلدي دير م أو دس المهن ن م س ولي البلدية٬ لها التابعة األمانة من وبإذن نطاق أضيق
ة مكثف دورات اء بإعط إال م يت ن ل ذا وه انية٬ الخرس فة األرص احات مس ل تقلي ع م
ة األنظم الف يخ ن م بة ومحاس ومتابعة ومهندسيها٬ البلديات لرؤساء خارجية وزيارات
ق مرف ل ك مخطط ضمن األشجار وجود اشتراط به القيام البلدية تستطيع ومما البيئية٬
جار األش ار اختي رورة ض ع م ة الحكومي دوائر وال ة المركزي واق األس ة وخاص ام٬ يق

منطقة لكل  .المناسبة
 

نوياً-ثانيًا س األشجار ن ماليي زراعة ى عل در األق ي ه والزراعة والمياه البيئة وزراة
اوز وتج راد٬ واألف ة البيئي ات والجمعي والجامعات المدن ومحافظي أمراء مع وبالتعاون
البدء قبل زراعتها المراد األراضي ملكية صك استخراج كشرط المعطل الروتين عقبة
س ولي الحق ت وق ي ف الصك تخراج اس ثم السياج ووضع بالتشجير نبدأ بل بالتشجير٬
حصاد من تفادة واالس للتشجير ات البيئ أنسب ن م اض والري ة األودي بر وتعت العكس٬
ة والحقيق اه٬ المي ن م ير الكث ى إل ة بحاج األشجار أن اس الن من الكثير ويظن األمطار٬
ت كان ا م تى وم ا٬ مياهه ح وش ا مناخه ع م أقلم تت تي ال جارها أش ة منطق ل لك أن ي ه
د بع وخاصة الماء من الكثير إلى تحتاج لن فإنها مشابهة بيئة من أو البيئة من األشجار
وبحاجة ة للغاي ة مكلف فهي كالنخيل المناسبة غير األشجار زراعة أما األولى٬ السنوات
اه مي ن م ائض ف ة المملك دن م ل ك ي ف يوجد أنه إضافة مستمرة٬ وعناية دائمة مياه إلى
يرة كب دائق ح أو ة٬ األودي أو دن الم أطراف ى عل ات غاب قيا لس يكفي الصحي الصرف

وقرية مدينة كل  .داخل
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اً ي-ثالث فه ن٬ بثم در يق ال ي المش ادين ومي دائق والح جير التش ن م ادي االقتص د العائ
ة ممارس ى عل يشجع الخضراء ادين المي ود فوج والنفسية٬ البدنية الصحة على تنعكس
ان مك داخل الشجرة وجود ع م زداد ت رد الف إنتاجية أن كما السمنة٬ ومكافحة الرياضة
بسبب الماضي العام في للمملكة االقتصادية الخسارة أن نعلم أن ويكفي حوله٬ أو العمل

بنحو تقدر البيئة83التلوث وحماية األرصاد لهيئة السنوي التقرير حسب لایر  .مليار
 

م تعل ا لكنه عبثا٬ً ذلك تعمل ال فهي الخضراء المساحات زيادة على الدول تحرص حين
ذب ج ن م د بالمزي د البل اد اقتص ى وعل حة٬ بالص ان اإلنس ى عل تعود س ا أنه اً يقين
نغافورة س به قامت ما وهو االستثمار٬ لمناخ جداً مهم اإليجابي فاالنطباع االستثمارات٬

غناء حديقة إلى الجزيرة كامل حّولت  .حين
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لتاريخ الصحفي 15/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفسادعنوان جُدة انهك

الخبر الخبرالسبت-14/09/2019-15/01/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الجارهللالكاتب الرصد2648العددمحمد 1تكرار

الفساد ُجدة  انهك

 
 
 
 
 
 
 
 

الجارهللا.د  محمد
 

 
 

ات- ذكري ا وأحيائه شوارعها ي فف األمطار٬ سقوط قبل الرعد سماع ُجدة سكان يخشى
ا٬ بيوًت نوات س دة ع ل قب يول الس ت جرف أن د بع ذاكرة٬ ال ن م تمحى لم زالت ال مريرة

للفساد ضحية كانوا وأطفال٬ ونساء٬  .ورجال٬
 
اكن٬- ومس ائر٬ عم يول الس ت جرف ا حينم نوات س دة ع ل قب ماحدث ُجدة الي أه يتذكر

ن م ُجدة ك أنه ذي ال اد٬ للفس شهداء كانوا وأطفال٬ ونساء٬ ورجال٬ بسائقيها٬ وسيارات
الحالي وقتنا إلى الزمن٬  .ذلك

 
ع موق ي وف للبحر اذي المح الوطني ان ذهب نزه مت اء إنش ي ف ُجدة محافظة أمانة تشكر
عة وس ة٬ بالراح اس الن ه في ويشعر نزه٬ المت ا يحتاجه تي ال دمات الخ ه في تتوفر جميل٬

 .الصدر
 
الفساد- من تعرية عوامل من فيه فالطريق إليه٬ الطريق وعورة المتنزه هذا على يعاب

ي الت اد الفس ة كمي ح تفض اء اإلنش اد فس أو د٬ معب وال د ممه ير غ ه أغلب ي وف ير٬ الكث
ال جم من الرغم ب ه إلي ول الوص عب تص ة٬ طبيعي ير غ تعرجات ا ايض ه٬ في لت حص
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 .المتنزه
 
اء- أحي ن م حي يخلو وال الصحي٬ الصرف شفط صهاريج ُجدة وأحياء شوارع تجوب

الصهاريج ك تل إستدعاء إلى السكان يضطر مما الصحي٬ الصرف التسريبات من ُجدة
ي الت وارع والش ات الطرق ي ف حي الص رف الص اء م ن م ير الكث ا منه رب يتس تي ال

 .تسلكها
 
المساكن- إلى الحلوة المياه توزيع صهاريج ذلك قديمة-يقابل وبيوت وفلل٬ عمارات٬
الصالحة- اه للمي ع التوزي تمر ويس العطش٬ ن م وت تم ُجدة ى تبق متى إلى أدري وال

التخطيط غياب وربما فيها٬ الحلوة المياه توفر يعني مما الصهاريج٬ طريق عن للشرب
اكل٬ المش م أه ن م الصحي الصرف مياه لتصريف شبكة وكذلك المياه٬ نقل شبكة لعمل

المملكة في والمحافظات المدن وبقية ُجدة٬ منها تعاني التي الفساد  .ومظاهر
 
د- جس ي ف نخر تي ال الفساد ومطبات الحفر٬ من الخالية والطرقات للشوارع ُجدة تفتقر

اه مي ن م أو السيل٬ ن م ت نتج رة بحف ا إم الكيها س أ ويتفاج ات٬ والطرق الشوارع ك تل
ن م قق الش ن م ايخرج م توعب يس افي ك ان مك ا فيه د اليوج تي ال ائر٬ العم ارات بي
خاصة اكن٬ المس اء إنش اء أثن أن الش ذا ه ي ف ُجدة ة أمان دقق ت وال الصحي٬ التصريف

 .العمائر
 

بقي؟-  ماذا
القول  :بقي

الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة اد-نزاهة-أين الفس عن يفتشون مفتشيها أن يقال التي
د٬ البل ي ف اد الفس عن ة متغافل أو غافلة٬ هي هل الحكومية٬ والمصالح اإلدارات كل في

ذلك على شاهدة والطرقات الشوارع يكفي أمامها٬  .والشواهد
 

 :ترنيمتي-
رايح  ليه

ساد الظلم فيها  والبلد
الفساد فيها إنتشر ما  بعد

رايح  إنت
خالص بتهاجر  يعني
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الخالص تبغى ُجدة  ومن

والفاسدين الفساد  من
قصيرة دنيا  إشتروا
دين باعوا اللي  وهم

تعال  إرجع
البذور مازرعت  بعد
ندور وحنا  تختفي

تعال  هيّـا
الحمير زاد  بالبلد

الضمير فيها  ومات

 

@muh__aljarallah 
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لتاريخ الصحفي 15/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للتمورعنوان عنيزة موسم

الخبر الخبرالسبت-14/09/2019-15/01/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الوابلالكاتب الرصد18709العددمها 1تكرار

للتمور عنيزة  موسم

 
 
 
 

الوابل  مها
 

ا إنه ة٬ الغالي ا وطنن اطق من ن م زة عزي ة منطق ى إل يرة األخ تي رحل ن ع لكم أكتب س
يزة عن م موس لحضور ًدا تحدي ثر وأك يزة عن محافظة تحديًدا القصيم منطقة إلى الرحلة

ن..للتمور الذي ة المنطق ات وبن اء أبن ن م دد ع تقبالنا اس ي ف ان وك ة المنطق ى إل وصلنا
ذي ال ار اإلبه ل ك فكان منطقتهم٬ من النابع والجمال والسالم الحب من كثيًرا إلينا أهدوا

 .رأينا
 

سر عن يزة بعن ور التم م موس ى عل معي ضيفات ن حلل ي الالت الزميالت مع تساءلت
مان القص ا به از يمت يرة كث ياء وأش اون والتع دؤوب ال ل والعم ة ا..اإلنتاجي لن ات وب

والء وال الص واإلخ اء االنتم ن م ا خاًص ا نوًع انها إنس ع ترض األرض أن ًحا ..واض
ملل وال كلل بال يعمل األرض هذه يزة.فإنسان عن أهل األولى الفجر ساعات منذ قابلنا

أجل ن م اءوا ج م كله ة٬ والعملي ة العمري ات الفئ ف مختل من التمور موسم في العاملين
يشرف ل والك األرض٬ ذه ه من الوجوه فكل أجنبي٬ أي الموقع من يختفي ويكاد العمل
ض بع م وإليك ث٬ الثال ه عام ي ف ة الوطني م المواس م أه ن م ات ب م موس ى عل ل يعم أو

خالل280:األرقام من زاد الم احة س ن م تخرج يومًيا كرتون ة1000ألف عرب
م٬ الموس ذا له ا خصيًص نعت و70ص اًرا ذا26مس ه ا له در يص الم الع ول ح ة دول

المنظمة الجهة بحضور يحدث هذا كل الوطني٬ يزة"المنتج عن ة سعودية"غرف اد وبأي
وإخالص وجد بحب يعمل فالكل للعمل٬ القصيم في عمر ال خبرة٬ ذات وكذلك  .شابة٬
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يزة٬ عن ي ف ة الغذائي ة المدين ي ف ور التم احة س على يقتصر لم وهو الجمال عن أتحدث
ا٬ جهاته ل ك ي ف ة المدين اكي يح ذي ال ب والترتي ام والنظ ة النظاف ي ف ك ذل تلمسنا ولكن
ن م ة المدين زور ي ن مم للجميع واضح وهو تفاٍن٬ بكل تعمل بلدية أمانة هنا أن فتعرف
المدينة تطوير أجل من كبيرة فالجهود المدينة٬ وسط في تتوغل حين وحتى  .أطرافها٬

 

ف والمتاح ا٬ زرناه تي ال ة الحكومي ات الجه ن ولك دث٬ الح ذا ه د عن ال الجم ه ينت م ل
ي ف لٌّ ك الة بالرس ان واإليم اس الحم ان ك والصغيرة المتوسطة والمشروعات الخاصة

رأينا ما لكل المشترك القاسم هو  .موقعه
ا فيه يزة عن أن ني اول12أذهل يح راث٬ ت ل ولك ج منت ل لك ام الع وال ط مًا موس

ن ولك ط٬ فق ذا ه س ولي اءه٬ وإحي ه٬ علي والمحافظة به٬ االهتمام المدينة في المسؤولون
الم للع ديره تص ل أج ن ه.م الترفي ة وهيئ تراث وال ياحة الس ة هيئ أن ب ة ثق ى عل ني إن

وطني كنز وهي سياحية كوجهة المنطقة وضم الوجود على حريصة الثقافة  .ووزارة
 

طقوسهم م له القصيم أهل أن ويعرف وعمل٬ وآداب وثقافة علم منبر القصيم منطقة إن
ساعات ى إل د تمت د وق ى٬ األول الفجر ساعات من تبدأ التي اليومية٬ حياتهم في الخاصة
ر والتطوي ير التغي ى عل قادرون لكنهم مجروحة٬ بهم شهادتي تكون وقد المتأخرة٬ الليل

الخير بكل الوطن على يعود ذلك وكل واإلنجاز٬  .والعمل
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لتاريخ الصحفي 15/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مبيعاتعنوان حجم المليون ونصف تربة"مليونين تمور انطالقته"مهرجان منذ

الخبر الخبرالسبت-14/09/2019-15/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

مبيعات حجم المليون ونصف تربة"مليونين تمور منذ"مهرجان
 انطالقته

● 

 واس-الطائف
يارات الس ات مئ وسط الثالث٬ أسبوعها في الثاني تربة تمور مهرجان فعاليات تتواصل

الـ تى ح تمر تس ذي وال ٬ التمور بأطنان ة25المحملة بمجموع ٬ اري الج هر الش ن م
المهرجان ه مايقدم ع م تقاتها ومش التمور ب نى تع التي واألنشطة والبرامج الفعاليات من
ع المجتم ات طبق تهوي تس ة وترفيهي ة واجتماعي ة وتوعوي ة ثقافي دة ع رامج ب ن م

 .المتعددة
 

بأصناف وع تن ن م السوق هده يش ا م ع م ٬ ع الجمي اول متن ي ف ور التم عار أس وجاءت
ن م أكثر ب در تق تي وال ور ور15التم لتم ويقي تس اخ من ان المهرج أ هي ا كم ٬ اً نوع

ن للمزارعي د الفوائ ع لرف ة المالئم البيئة ووفر ٬ المجاورة المحافظات وكذلك المحافظة
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التمور إنتاج في والمستهلكين  .والمستثمرين
 

ذ من ان المهرج ات مبيع م حج أن ٬ ي البقم ايح ف ان للمهرج ذي التنفي دير الم ح وأوض
ة ومنظم ة مثالي اداً أبع م رس المهرجان أن ى إل يًرا مش ف٬ ونص ان مليون غ بل ه انطالقت
ج والبرام الفعاليات من مجموعة هيأ كما ٬ هاماً اقتصادياً رافداً تعد التي التمور لتسويق
وة الق ذب وج ٬ ة المحافظ ور لتم ويقي التس اق النط ادة زي ى إل عى ويس ٬ احبة المص

والمستثمر للمستهلك وتهيأتها دائرتها وتوسيع  .الشرائية
 

ا مم ر مبك وقت في المسوقين على البيع ساحة مسارات توزيع تم أنه إلى البقمي وأشار
مليوني من أكثر انطالقته منذ المهرجان مبيعات وبلغت ٬ التنظيمية العملية بنجاح أسهم
واع أن ود أج د أح فري الص ون لكرت ات المبيع قف س غ بل ا فيم ٬ لایر ون الملي ف ونص

بالمحافظة  .لایر1000التمور
 

ل الفيص د خال ير األم ي الملك مو الس احب لص كره ش ان للمهرج ذي التنفي دير الم دم وق
ي الملك السمو ولصاحب ة٬ المكرم ة مك ة منطق ير أم الشريفين الحرمين خادم مستشار
ى عل ام الع المشرف ة ترب افظ ولمح ٬ المنطقة أمير نائب عبدالعزيز بن سلطان بن بدر
واصال ٬ ة كاف األصعدة ى عل ة ترب ور تم ان لمهرج تمر المس م دعمه ى عل المهرجان٬

المهرجان فعاليات في المشاركة واألهلية الحكومية للجهات  شكره
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لتاريخ الصحفي 15/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للبيئة»لولو«عنوان الصديق للتسوق معايير تضع

الخبر الخبرالسبت-14/09/2019-15/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

للبيئة»لولو« الصديق للتسوق معايير  تضع

 

مبادرة عن اإلعالن أثناء تذكارية  »لولو«صورة
 »الرياض«-الرياض

 

 

 ا
أكبر هايبرماركت لولو أكياسزاحت عن الستار المنطقة٬ في للتجزئة متاجر سلسلة

وكإحدى المملكة٬ حول متاجرها جميع في بها الخاصة للبيئة الصديقة التسوق
مع بالتزامن البيئة لحماية الوعي ونشر البالستيك استهالك لتقليل الهادفة المبادرات

بتاريخ الوطني اليوم إلعادة23احتفاالت القابلة األكياس من وكجزأ سبتمبر٬
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جديدة خيارات ستعطي والتي الجديدة الورقية التسوق أكياس لولو أطلقت االستخدام٬
التسوق أكياس الختيار  .لعمالئها

 

من ل ك بحضور خاصة بة مناس خالل التسوق اس أكي عن اإلعالن ن.دوتم ب ماجد
اض٬ الري ة منطق ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فرع عام مدير الفراج عبدالعزيز

الرياض.وم في والزراعة والمياه البيئة مكتب مدير الحمزي٬ المديرفهد محمد وشهيم
خ بتاري ول م اف أطي هايبرماركت٬ لولو في وذلك المملكة في اللولو لمجموعة اإلقليمي

 .سبتمبر10
 

محمد شهيم هايبرما«:وقال أول نكون بأن عوديةسعداء الس ة العربي ة المملك ي ف ركت
ى عل اظ والحف بالتسوق تمتاع االس خالل ة للبيئ الصديقة المبادرة هذه مثل بإطالق يقوم
أن ب ؤمن ن ن نح ة٬ الطبيع ى عل افظ نح أن اول نح ة الوطني ا حمالتن من وكجزأ ة٬ البيئ
وسترسل ة التجزئ اجر لمت دة جدي إضافة تكون س تعمال االس ادة إلع ة القابل لولو أكياس

الموارد على الحفاظ في مسؤولية أكثر ليكونوا للناس واضحة  .»رسالة
 

على العالم حول واالستدامة المجتمعية المبادرات لتفعيل المبادرة زمام أخذت دائماً لولو
تمر وستس المشروع ذا ه ل مث مشروعات بعدة بادرت تجزئة سلسلة وأكبر األعوم٬ مر

المستقبل في العمل  .بهذا
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لتاريخ الصحفي 15/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مزارعه..بالصورعنوان أكبر من القات شجر إزالة يشهد العارضة لـ:محافظ "الخبيثة"بدائل

الخبر الخبرالسبت-14/09/2019-15/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3010العددالكاتب 1تكرار

مزارعه..بالصور أكبر من القات شجر إزالة يشهد العارضة :محافظ
لـ  "الخبيثة"بدائل

الجبلي القطاع احتياجات إلى بالتطوير..استمع الحكومية الجهات ووّجه ومزارعون  سكان

 

الخبراني  الرياض-قاسم

ة بجول س٬ الخمي س أم منيخر٬ ن ب ي عجم ن ب لطان س دكتور ال العارضة افظ مح ام ق
ه يرافق ة٬ المحافظ شرق سال ل بجب رى والق ياحية الس ع الموق ن م دًدا ع شملت ميدانية
دد وع دمي الجغ د محم اه والمي ة الزراع رع ف ومدير التليدي جبران سعيد البلدية رئيس
ع ومواق ية والعباس السري وخطي ة الحريق قرية الجولة وشملت المحافظة٬ مشايخ من

أخرى  .سياحية
 

منيخر"وأشرف ل"بن تعم ث حي ة؛ الحريق ة بقري زارع م ن م ات الق شجر إزالة على
الً عام تين س ن م أكثر ب ة الجبلي اطق المن ير وتعم ر تطوي ة هيئ ة اإلزال ات عملي ى عل
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ن والمزارعي السكان ب لمطال افظ المح تمع اس ك ذل د بع زارع؛ الم أصحاب وبحضور
ب يطال تي ال رق الط ى عل ازان ج رق بط اريع المش دير وم ة البلدي س رئي ع م ف ووق

مستقبالً سفلتتها على والعمل الصيانة بسرعة ووجه وسفلتتها بإصالحها  .المواطنون
 

قال الجولة ختام منيخر"وفي "بن ة": منطق ير أم ات لتوجيه داداً امت أتي ت ة الجول هذه
البهم٬ مط ة تلبي ى عل ل والعم واطنين الم ات احتياج تلمس ى عل وف للوق ه ونائب ازان ج
ر أكب ن م ات الق شجر ة إزال ى عل وأشرفنا سال بجبل عدة مواقع على اليوم هذا ووقفنا
ايخ المش ود بجه م ث هللا من بفضل هذا وتحقق مجاورة صغيرة ومزارع بالجبل مزرعة

المزارع أصحاب وتجاوب  ".المرافقين
 

"وواصل القريب: ي ف ات الق مزارع من خالية العارضة محافظة تكون أن على نعمل
م جهوده ى عل ايخ للمش شكري رر وأك دا٬ً ج صغيرة مزارع إال يتبق لم كونه العاجل٬
م ونعده اوبهم تج ى عل زارعين الم نشكر كما الجولة٬ هذه في لنا ومرافقتهم بذلوها التي

الخبيثة النبتة هذه عن البديل لتوفير معهم  ".بالوقوف
 

"وأضاف من: ا وغيره المياه وتوفير وسفلتتها الطرق صيانة من االحتياجات حصرنا
ع الموق ن م بر يعت ذي ال ل الجب ذا ه ي ف واطنين الم اة معان اء إلنه جاٍر والعمل الخدمات

كثيًرا به االهتمام ويتطلب الجميلة  ".السياحية
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لتاريخ الصحفي 15/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للمملكة3":البيئة"عنوان األعالف تصدير مجال في واألرجنتينية السعودية الشركات بين اتفاقيات

الخبر الخبرالسبت-14/09/2019-15/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 30تكرار

السعودية3":البيئة" الشركات بين اتفاقيات
للمملكة األعالف تصدير مجال في  واألرجنتينية

 

 واس-الرياض
دى منت ال أعم آيرس٬ بوينس األرجنتينية العاصمة في أمس اختُتمت
دة لم واستمر والزراعة والمياه البيئة وزارة نظمته الذي 3األعالف
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ة بجمهوري والسمكية الحيوانية والثروة الزراعة وزير بحضور أيام٬
اه والمي ة البيئ وزارة ل ووكي ل٬ مقوي ويس ل دكتور ال ن األرجنتي
ن الحرمي ادم خ فير وس ادة٬ العي د أحم دس المهن ة للزراع ة والزراع
ة التنمي صندوق وبمشاركة الخنيني٬ رياض األرجنتين في الشريفين
ي ف ة العامل السعودية والشركات األعمال رجال من وعدد الزراعية
عودي الس ز والمرك ن٬ األرجنتينيي رائهم ونظ ي الزراع ال المج

الدولية االستراتيجية  .للشراكات
السوق ي ف األعالف ير لتوف الوزارة جهود ضمن المنتدى هذا وجاء
مجلس رار ق ق تطبي ة نتيج نقص أي ود وج عدم مان وض ي٬ المحل

رقم زراعة25/2/1437وتاريخ66الوزراء بإيقاف القاضي
ة جمهوري ات إمكاني ى عل الع االط ذلك وك راء٬ الخض الف األع
دور ديره٬وتفعيل وتص ه وإنتاج الف األع ة زراع ي ف ن األرجنتي

المجال هذا في واألرجنتينية السعودية الشركات بين  .الشراكة
ة منطق ى إل عودي الس د الوف ا به ام ق ارة زي دى المنت ال أعم ت وتخلل
اك٬ هن الف األع زارع م ى عل وا اطلع ث حي ة٬ الزراعي ة قرطب
ديره وتص ه جمع ة وآلي الف األع اج إنت ل مراح ى إل وا .وتعرف
ل نق ة آلي تفاصيل حول النقاش للمنتدى األخير اليوم أعمال وتضمنت
ة األرجنتيني ل النق وزارة دمت ق ث حي ن٬ األرجنتي ي ف الف األع

والموانئ الداخلي النقل لشبكة المتاحة اإلمكانات يتضمن  .عرضًا

دد ع ع بتوقي ير األخ ه يوم ي ف دى المنت ل حف ا ن3كم بي ات اتفاقي
ة للمملك األعالف تصدير مجال في واألرجنتينية السعودية الشركات
اد أش ث حي ادة٬ العي د أحم دس المهن للزراعة الوزارة وكيل بحضور
وزارة ال تطلع على مؤكدًا نتائج٬ من المنتدى هذا خالل من تحقق بما
خالل من دين للبل المشتركة المصلحة ق يحق ا بم اون التع الستمرار
ا ونظيرته عودية الس ركات الش ن بي تراتيجية االس راكات الش

 .األرجنتينية
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لتاريخ الصحفي 15/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المطورعنوان حصاد نظام

الخبر الخبرالسبت-14/09/2019-15/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2071العددالكاتب 1تكرار
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لتاريخ الصحفي 15/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مناطقهم»البيئة«عنوان في الحيوانات ُمربي لخدمة المتنقلة العربات ترخِّص

الخبر الخبرالسبت-14/09/2019-15/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17152العددالكاتب 1تكرار

مناطقهم»البيئة« في الحيوانات ُمربي لخدمة المتنقلة العربات  ترخِّص

 

المواش-»الجزيرة«  :سلطان

م تقدي دف به ة المتنقل ات العرب رخيص ت إطالق ب ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة قامت
إذ التخصصات؛ من لعدد العمل فرص وتوفير مناطقهم٬ في للمربين البيطرية الخدمات
البيطرية الخدمات لتقديم المتخصصة والجهات للكيانات استثمارية نافذة الترخيص  .يعد

 

ة٬ والحالق والجز ير٬ والتطه رش ال ي ف تنحصر دمات الخ ك تل أن الوزارة وأوضحت
ة٬ الحديث حية الص اللوازم ب ائر الحظ يز وتجه ترقيم٬ وال ر٬ والحواف الف لألظ م والتقلي
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ار واألبق ل لإلب ناعي الص ح التلقي ات وعملي ة الحديث ادية اإلرش ارات الزي ى إل افة إض
اعز والم أن اج..والض لإلنت ة العام اإلدارة ل قِب ن م م يت ترخيص ال أن ى إل يًرا مش

لذلك المنظمة الشروط وفق الحيوانية للثروة الوزارة لوكالة التابعة  .الحيواني
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لتاريخ الصحفي 15/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العربي7عنوان األرصاد بيوم تحتفل مناطق

الخبر الخبرالسبت-14/09/2019-15/01/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد2071العددالكاتب 1تكرار

العربي7 األرصاد بيوم تحتفل  مناطق

 
 

 جدة-مكة

ة العام ة الهيئ روع ف خالل من ي العرب األرصاد وم بي ة المملك ي ف اطق من سبع تحتفل
ارض ومع ة تثقيفي رامج ب خالل من ور للجمه أبوابها تفتح التي البيئة وحماية لألرصاد
ي العرب اليوم ب ال لالحتف ة الهيئ ة خط ار إط ي ف ة بالمملك وق التس ز مراك ض بع ي ف
ازان وج ير وعس ورة المن ة والمدين رقية والش اض الري ن م ل ك ي ف ة الجوي اد لألرص

 .والشمالية
 

العامة الهيئة احتفاالت ضمن العربي األرصاد بيوم الخاصة التثقيفية الفعاليات وانطلقت
ة لتوعي رصود برنامج إطالق المعرض فعاليات وشملت بجدة٬ البيئة وحماية لألرصاد
ن م دد وع ا عليه رف والتع ة الجوي اد األرص ات معلوم ع م ل التعام ة بأهمي ال األطف
ى عل رف والتع ات والممتلك األرواح ة حماي ي ف ة الجوي اد األرص دور ك رات المحاض
ة٬ الجوي ر الظواه في الحدود حرس دور وكذلك الطيران٬ على وخطرها السحب أنواع
ج والبرام ة التثقيفي طة األنش ن م ددا ع منة متض د٬ غ وم ي ى إل ات الفعالي تمر وتس

لألطفال  .والمسابقات
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لتاريخ الصحفي 15/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية"عنوان الوعول":سبق"لـ"الحياة محمية في المخالَفْين هويتَْي على التعرُّف تم

الخبر الخبرالسبت-14/09/2019-15/01/1441تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الفطرية" في":سبق"لـ"الحياة المخالَفْين هويَتْي على التعرُّف تم
الوعول  محمية

المحمية? المناطق أنظمة مخالفة في سوابق لهما أن  أكدت

 

الهواملة  الرياض-مسلّم

دد لع ائر ج لصيد ة المتداول اطع المق عن تفاصيل الفطرية للحياة السعودية الهيئة كشفت
تميم"الوعول"من بني حوطة  .بمحمية

 

ى إل ريح تص ي ف ت بق"وقال "س ح": توض أن ة الفطري اة للحي عودية الس ة الهيئ ود ت
م ت تي ال الوعول ن م دد لع اعي االجتم التواصل ائل وس بر ع ه تداول م يت ا م أن للجميع

االثنين يوم صباح وقعت مخالفة هو الوعول1441-1-10اصطيادها محمية في هـ
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المخالفين من اثنين قِبل من رشاشة نارية أسلحة باستخدام للهيئة  ".التابعة
 

"وأضافت ة٬: المحمي اطق المن ة حماي وة ق راد أف قِبل من آثارهما وتقفي متابعتهما٬ بعد
ا ولهم ة٬ المحمي ة المنطق دود ح داخل ان يقطن ا أنهم ن وتبي ا٬ هويَتْيهم ى عل التعرف تم
عدة٬ ام أحك ا بحقهم صدرت أن وسبق المحمية٬ المناطق لنظام ومخالفات عديدة سوابق

والسجن المالية الغرامة بين  ".تراوحت
 

ة المحمي ة المنطق ى عل دًيا تع بر يعت ان المخالف ذان ه ه ب ام ق ما أن للجميع الهيئة وأكدت
ا وتحديهم رار٬ إص ابق بس ة المحمي اطق المن ام لنظ ات المخالف ن م دًدا ع ا بارتكابهم

المباالة وعدم والتعليمات٬  .األنظمة
 

ه علي دما أق ا لم ة؛ الرادع ات العقوب الَفْين المخ بحق ق تطبَّ بأن أملها عن الهيئة وعبرت
متكررة وتجاوزات مخالفات  .من

 

 

 

 

24



 

لتاريخ الصحفي 15/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تجربة»الري«وفدعنوان على الجبيل»السالمة«يطلع بملكية

الخبر الخبرالسبت-14/09/2019-15/01/1441تاريخ للريتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد16892العددالكاتب 1تكرار

تجربة»الري«وفد على الجبيل»السالمة«يطلع  بملكية

 
 
 
 

 الجبيل-اليوم

تبادل بهدف بالجبيل٬ الملكية بالهيئة الـزوار مركز للري٬ العامة المؤسسة من وفد زار
ي ف كية الملـ هيئة الـ تجربة لـ والتطور دم التق ه أوج ى عل والتعرف واالطالع الخبرات
ل الجبي ة مدين ق ومراف اني بمب سالمة والـ ن لألم ة المتبع واإلجراءات ة األنظم ق تطبي

 .الصناعية
 

تحديات٬ الـ وأبرز الصناعية الجبيل مدينة إنشاء قصة يحكي مرئًيا عرًضا الوفد وشاهد
اآلن وحتى نشأتها منذ شهدتها الـتي الـصناعية٬ والـنهضة واجهتها  .الـتي

 

اريع مش ي ف اح النج ل عوام رز أب ى وعل زوار٬ الـ ز مرك ة أجنح ى علـ وفد الـ ع واطلـ
وع وتن ة٬ الجغرافي ة والمنطق ع الموق ة كأهمي صناعية الـ ل الجبي ة بمدين ة الملكي ة الهيئ

والـبنية فيها٬ الموجودة ةالصناعات بالمدين سكنية الـ األحياء وتوزيع المتميزة٬ الـتحتية
الضخمة ومنجزاتها المدينة مكتسبات تبرز وحقائق بأرقام  .مدعمة

 

ذي الـ صناعية٬ الـ ل الجبي ة لمدين االقتصادي المركز على أيًضا الـزائر الـوفد وتعّرف
تجاري وسط علـى اشتمالـه عن فضًال جهات٬ ثالث من عامة بحرية واجهة من يتكون
طوارئ والـ االتصاالت لقسم بزيارة الوفد قام كما المجاورة٬ وللمناطق العاملة للمصانع
ة الملكي ة للهيئ اء إطف ة ومحط سالمة والـ صناعي الـ ن األم إدارة يات بعملـ اص الخ

 .بالجبيل
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