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لتاريخ الصحفي 19/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وكالبًاعنوان قططًا السماء تمطر عندما

الخبر الخبرالسبت-16/11/2019-19/03/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

بغداديالكاتب الرصد17215العددسهوب 1تكرار

 وهج

وكالًبا قطًطا السماء تمطر  عندما
 

 

 

 

بغدادي  سهوب
 
 
 

زارة بغ تمطر ماء الس أن ويعني حرفي٬ بشكل اإلنجليزي المثل بترجمة قمت إال.فيما
والكالب القطط دهس ظاهرة إلى يعود مختلف نطاق ضمن المثل استخدام فضَّلت أنني
خالل ن اثنتي أو دهس ة بحال روري لم نظراً اض الري مدينة بذلك وأخص المملكة٬ في

 .األسبوع
 

ة حقيق أعلم ال وكالًبا؟ قطًطا السماء تمطر أن الممكن من ات,هل الحيوان دد لع بة بالنس
والمزدحمة السريعة الطرقات على رأيت,الموجود الحصر س ولي ال المث بيل س ى عل

اض بالري خريص ق طري ي ف الصغر متناهية هل!قطة الصغيرة؟ ك تل ت أت ن أي ن م
ذا ه ي ف ا عنه ى تخلَّ ن م ك هنال أن أو المنتصف؟ ي ف الجزيرة إلى بحملها أمها نجحت
وغيري أطرحها كثيرة أسئلة السماء؟ من نزلت أم المحتوم؟ قدرها إلى المؤدي الطريق

بالتأكيد بذلك خريص.يقوم ق بطري ر أم دما عن اكر الب الصباح ذ من ألماً قلبي ويعتصر
اليوم ذات في إياباً قلبي يكسر ثم عملي إلى  .ذهاباً

 

الطرقات على متفرِّقة أشالء بمشهد يومي أبدأ فيما.لماذا جذرًيا يكون لن الحل أن أعلم
د للح دة جاه تسعى جهات هنالك أن إال العالم٬ أنحاء جميع في الضالة بالحيوانات بتعلَّق
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الحيوان وحماية حقوق من غيرها إلى باإلضافة الظاهرة هذه  .من
 

ة جمعي ع م ا وتعاونه الماضيتين نتين الس خالل ة البيئ وزارة دور أكبر النسق٬ هذا في
الضالة٬ ات الحيوان واء إلي المالجئ ة ثقاف ل تفعي وزارة ال من أتمنى كما للحيوان٬ رفق

ات للحيوان آن ملج ا به ان ك اض الري ة مدين بأن اوز«علماً ب ن اض«واآلخر»أوب ري
ر»شلتر األخي ا أم ا٬ وطنه ى إل ادرة المب صاحبة ودة لع نظراً يعمل يعد فلم األول أما ٬

وما عنها والمتخلَّى الضالة الحيوانات من عدد أكبر إنقاذ سبيل في ويجاهد جاهداً فيعمل
الرياض مدينة نطاق على ذلك  .إلى

 

ا دعمه كان إن الموارد بأقل ومثيالتها المبادرة هذه وشجعت عنيت الوزارة أن لنتصوَّر
ح لوائ ضمن أنشطتهم وتوجيه اإلنسانية أعمالهم يظل وغطاء رسمية جهة كونها معنوًيا

ة كاف ع والمجتم رد الف مصالح ع م ق يتواف ا بم وزارة ال ة!عمل وحماي وق حق ف مل إن
م لتعالي نظراً ه ب تعنى التي الدول مصاف في نكون أن يجب ولكن األمد حديث الحيوان
األرواح ب ق والرف ة والرأف ان واإلحس ف العط ي يقتض ذي ال مح الس المي اإلس ا دينن

 .الصامتة
 

شيئاً( المعروف من تحقرن ق٬)ال الطري ى عل مستضعفة اً روح إنقاذك ذلك كان وإن ٬
صوتهم  .لنكن
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الخبر تفاصيل

الخبر البيئيعنوان والدمار الحروب

الخبر الخبرالسبت-16/11/2019-19/03/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

لبنيالكاتب الرصد2134العدداالء 1تكرار

البيئي والدمار  الحروب

 
 

لبني  االء
 
 

ي ف ة البيئ تخدام اس ع لمن المي الع وم للي نوية الس ذكرى ال رت م بر نوفم من السادس في
ن م د عدي اك وهن ة٬ للبيئ األجل ل طوي تهداف اس ل ك يجرم دولي ال والقانون الحروب٬

البيئي والتأهيل للتعويضات المتضررة الدول قبل من ترفع  .القضايا
 

فالضرر الجرائم٬ من عدد بين تجمع ألنها دوليا٬ الجرائم أقوى من البيئية الجرائم وتعد
ى إل ؤدي وت واء٬ واله اه والمي ة الترب ث وتلوي وي الحي ط والمحي ان اإلنس ى عل د متع

اإلنسان صحة على تنعكس طويلة ألوقات األضرار  .استمرار
 

ي ف ات والنزاع الحروب بسبب الحاضر ت الوق ي ف ل بالكام يرت تغ ة بيئي نظم اك هن
ليبيا سوريا٬  .إلخ..العراق٬

 
والتدمير األشجار قطع عن نهيه في أسوة هللا رسول في لم!ولنا وس عليه هللا صلى قال

وال« لمأكلة٬ إال بعيرا وال شاة تعقرن وال عامرا٬ تخربن وال مثمرا٬ شجرا تقطعن وال
تغرقنه وال نخال الواقع؟»تحرقن هذا من نحن فأين ٬ 

 
ل تتحم تي ال األرض ي ه ية المنس حية والض البشرية٬ حايا الض د تحص رب الح ت وق
ود تع تي ال اإلشعاعي وث والتل ة اإليكولوجي النظم ير وتغي السلبية واآلثار البيئي الدمار

النووية واألمراض والسرطانات الخلقي والتشوه األمراض بين..بويالت فالعالقة إلخ٬
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من ير كث عن تدافع العالمية الصحة منظمة تجد لذلك جدا٬ وثيقة عالقة والبيئة الصحة
بالبيئة معنية أخرى جهات تفعله مما أفضل ربما البيئية  !القضايا

 
اء واإلخف يان النس عالم يلفه والبعض المحافل كل في بها يستشهد البيئية الحوادث بعض
وث والتل ة الحربي ات بالمخلف ة منكوب اطق من ل تأهي م يت م ل وم الي ى وإل ه٬ عن والسكوت
والتربة المياه إلى الحربية الذخيرة من المختلفة المواد وتسرب واإلشعاعي  !الكيميائي

 
ور للتط الم الع تغالل اس ق وف يمها تقس ن يمك ة٬ للبيئ دمرة الم روب الح اريخ لت العودة ب

ا وغيره ل والقناب لحة األس بمجال تطور.العلمي ل قب ا م ا مرحلت المحطات زر أب ن لك
الكوكب تدمير يستطيع النووي السالح فاليوم بعدها٬ وما النووية  !القنابل

 
تجارب ة حقب ت دخل وبفضلها الماضي ي ف ا أمريك أسقطتها التي هيروشيما قنبلة ومنذ
ة التدميري وة الق تضاعفت األراضي٬ ن م د عدي دمير وت ووي الن باق وس العظمى وة الق

مرة بألف أقوى وهي الهيدروجينية للقنبلة  !وصوال
 

وفيتي الس اد لالتح ة والباطني السطحية ة النووي ارب التج دميرا ت ور األم أكثر من ولعل
ا٬ الحق اد االتح ن م انفصلت تي ال المسلمة الدول إحدى كازاخستان أراضي بعض على

لمدة اإلشعاعي التلوث تأثير استمرار التقارير من300وتؤكد ة المنطق اني وتع نة٬ س
األعمار متوسط وانخفاض المتنوعة والسرطانات الخلقي التشوه ان!ارتفاع ك خفي وما

 !أعظم
 
ه- خروج ل قبي ر الجزائ ي ف الفرنسي الل االحت طبقها الذي المحروقة األرض سياسة

اء وإلق الد الب ن تخدام12م اس ع م ة الجزائري حراء الص ي ف ارب كتج ة نووي ة قنبل
التأهيل من نوع ألي المنطقة تخضع لم اليوم وإلى أيضا٬  !األسرى

 
للعامل- أمريكا واستخدام فيتنام على امة»البرتقالي«الحرب س واد م ن م ه يحوي وما

المحاصيل على والقضاء األشجار أوراق إسقاط بهدف  .كالديوكسين
 
ة- الثاني الخليجية والحرب البيئية وآثارها وإيران العراق بين األولى الخليجية الحرب

و نح دام ص ير وتفج ت والكوي راق الع ن ان700بي دخ ن م احبه ص ا وم ط٬ نف ئر ب
ت لوث ة نفطي يرات بح ا منه دفقت ت ار اآلب ض وبع أشهر٬ بعة س د بع أخمدت ق وحرائ
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ام األلغ عن فضال ات٬ والنب وان والحي ان اإلنس ى عل بيئية لكارثة وأدت العربي الخليج
إزالتها وتمت اآلبار حول زرعت  .التي

 
ع- مطل ي ف راق الع ى عل ة األمريكي ر2003الحرب أكث ن م راق الع ت جعل تي ال

بة لنس وصل ا بيئي تلوثا التفجيرات%60الدول ف راق٬ للع ة البيئ ة حال ارير تق حسب
من تاريخية حقبة يعيش العراق جعلت التحتية البنية وسقوط وغيرها العنقودية والقنابل

األوضاع وتردي  .التأخر
 
م- ول ه٬ بيدي عبه وش أرضه على قضى نظام أي من فتكا األشد شعبه تجاه بشار جرائم

تهداف واس ارين٬ كالس امة س ازات وغ ة كيماوي واد بم ة محمل ل قناب استخدام عن يتوان
ض ببع رب الش اه مي ت وتلوث ف٬ بالقص اه المي ادر ومص ة الزراعي ي األراض

اطق رحا..المن مس ا وجعله ا دولي ة المحرم لحة لألس ه أرض تباح تس أن مح وس خ٬ إل
د التواج ن م بسوريا الصراع إبقاء أهمية على المتضامنة سياسيا المتناحرة األمم لتوغل
م تلحقه وتركيا أرادوا وقتما وأمريكا إسرائيل وضرب إيران وتوغل وسيطرته الروسي

الركب  .في
 
ل- والقناب األبيض فور الفوس ل وقناب الفلسطينية األراضي على السافر إسرائيل تعدي

ن م يره وغ األردن ر نه مجرى كتحويل بالكامل بيئية أنظمة وتغير وغيرها٬ العنقودية
الخطرة النفايات من كالتخلص  .القضايا

 
ومحطات- ة التحتي ة البني تهداف واس ير تفج ا ومنه ان٬ للبن وضربها إسرائيل عدوان

ى عل ة بيئي ة كارث من ه عن ج نت ا وم راري٬ الح ة الجي ل معم ف وقص اء الكهرب د تولي
والنباتية السمكية والثروة  .الشواطئ

 
ام واألرق ثر٬ وأك بر أك ذكر ي م ل ا وم وارث٬ الك ض لبع غر الص ة متناهي ذة ناف ال المق

ة البيئ لتدمير الحربية قدراته اإلنسان استخدم كلما قبحا وستزداد مخيفة ل.والتقارير فه
لألسوأ؟ األمور إن أم الواقع لتغير أمل بصيص  !هناك

 
@AlaLabani_1 
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الخبر تفاصيل

الخبر الوطنية"عنوان الغذائي"دواجن األمن المستقبل..رائدة وآفاق الحاضر إنجازات

الخبر الخبرالسبت-16/11/2019-19/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

الوطنية" الغذائي"دواجن األمن وآفاق..رائدة الحاضر إنجازات
 المستقبل

 

  "الرياض"-الرياض

شركة أن ن ع الحديث ة مبالغ د يُع ة"ال الوطني إنجازات"دواجن ق تحقي استطاعت ٬
ي وف ل ب يم٬ القص ة منطق ي ف ا٬ وطموًح ا نجاًح بر األك ركات الش ن م ا تجعله يرة٬ كب

ت واهتم دواجن٬ ال اع قط ي ف الم الع توى مس ى وعل ام٬ ع كل بش ة ة"والمملك "الوطني
ة٬ العالمي ات التقني أحدث ى عل دت اعتم ا كم الربح٬ على تركيزها قبل والبيئة باإلنسان
وصول ي ف اهمت وس للغاية٬ إيجابية بيئة في مميزة عمل فرص خلق في سباقة وكانت

التوطين نسب في مسبوقة غير أرقام إلى القصيم  .منطقة

مشعل ن ب فيصل دكتور ال ير األم ي الملك مو الس صاحب من الكريمة٬ الزيارة وجاءت
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دد ع لتدشين الشركة إلى الماضية٬ الفترة القصيم٬ منطقة أمير عبدالعزيز بن سعود بن
ذلها تب التي للجهود تتويًجا الجديدة٬ المشاريع ة"من الوطني إحدى"دواجن د تع تي وال ٬

جديدة بانطالقة ويأذن المحلي٬ الغذائي األمن تحقيق في والرائدة الوطنية٬ الشركات أهم
المستقبل آفاق  .نحو

 

ا م لنعرف ع٬ الواق أرض ى عل التفاصيل ة كاف رصد ا حاولن ة الميداني ة الجول ذه ه في
ذي وال تخدمة٬ المس ات والتقني ل العم ة وبيئ اج اإلنت مستوى على الشركة في تغيَّر الذي

للشركة الزيارة هذه لتخصيص المنطقة أمير بسمو  .حدا
 

تتحدث  األرقام

القصيم أمير سمو افتتحها التي المشروعات م"أول الالح دجاج ال اج إنت عة غ"توس ليبل
ة الطاق ى عل ل كام كل بش د تعتم عة التوس أن ذكر وي ة٬ دجاج ون ملي ي اليوم ا إنتاجه
عن ا أم البياضات٬ مصنع ومشروع ٬ ية الشمس ا الخالي بر ع للبيئة الصديقة المتجددة

المائدة" اج٬"بيض اإلنت ادة لزي دة الجدي عة التوس ي ف يرة كب ة نقل ع م د موع ى عل فكان
ن بي وع وتتن ة٬ المختلف وات العب ام بأحج ا٬ يوميًّ بيضة ون الملي ونصف مليون ليتجاوز

األبيض" ا-والبني-البيض أوميغ بـ ة٬"3والمدعم الوطني دواجن اج إنت أن ذكر وي ٬
مستوى عند كان الجديدة٬ التوسعات يوميًّا850قبل دجاجة  .ألف

 

افتتاح تم المركزية"كما المختبرات ق"مجمَّع وف د٬ واح نى مب ي ف المختبرات لتصبح ٬
دث بأح نى المب يز تجه م ت ث حي ة٬ العالمي ورات التط ة مواكب ع م فات٬ المواص دث أح

بة بنس سعودية فنية بكوادر العمل ويسير واالختبار٬ بالفحص الخاصة %86المُعدات
ى إل ع المجم م وينقس ن"٬ الدواج ذاء لغ ة األولي ادر المص ص لفح ائي الكيمي بر المخت

ودة الج بط ض بر ومخت اه٬ المي ص وفح ات الملوث ن م ا وخلوِّه ة النهائي ات والمنتج
ي( ص)الميكروبيولوج لفح دواجن ال حة ص بر ومخت ة٬ النهائي ات المنتج ص لفح

بواقع وذلك والتحصينات٬ شهريًّا13,620األمراض مختلفة لعينات  .فحص
 

أمينة..التوطين بأيٍد الوطن وبنات  أبناء

شركة على جديًدا يكن الوطنية"لم عن"دواجن ديث الوظائف"الح وطين خاصة"ت ٬
ادة اإلش ى إل القصيم٬ ير أم السمو صاحب ع دف ما سنوات٬ منذ الشركة به تسهم ما مع
ي ف األول ز المرك ت حقق القصيم وأن خاصة بالمنطقة٬ التوطين نسبة رفع في بدورها

ى إل وصلت بة بنس ة٬ المملك توى مس على لـ97.7التوطين ان وك ة٬ دواجن"بالمائ
الرقم"الوطنية هذا تحقيق في والمهم البارز  .الدور

 

نظام الشركة تطبق التميُّز من األداء٬"إتقان"ولمزيد دالت مع ع رف ي ف اهم يس ذي وال ٬

7



منسوبي من ات٬ والموظف وظفين الم آلالف والمالية الوظيفية الخدمات من العديد ويقدم
 .الشركة

 

البيئة على منظور..المحافظة  واقع

شعار تحويل في الشركة البيئة"نجحت على ا"المحافظة إنه ث حي منظور٬ ع واق ى إل
انع مص خالل ن م ك وذل دواجن ال ات مخلف من ة البيئ ة لحماي ات التقني أحدث تخدم تس
باإلضافة ا٬ بيولوجيًّ ا فيه المرغوب ير غ روائح ال امتصاص بوحدات مزودة للمخلفات
ل ك ن م تفادة لالس ل تعم ركة الش أن ا كم الخ٬ المس ع جمي ي ف اه المي ة معالج دة لوح
اج إلنت مصانع أنشأت للبيئة٬ الضرر يسبب عبًئا تكون أن من بدًال المشروع مخرجات

تتجاوز إنتاجية بطاقة الالحم٬ الدجاج مزارع من يوميًّا300السماد  .طن
 

ق ة"وتُطب الوطني ن وي"دواج الحي ن األم ص يخ ا فيم ارمة ص راءات وإج ايير مع ٬
باإلضافة تمر٬ المس والتحصين امل والش دَّوري ال المسح مثل الدقيقة٬ الشروط وفرض
ال حي ة االحترازي اإلجراءات اذ واتخ المشروع٬ ى وإل ن م ة القادم السيارات تعقيم إلى

 .الزائرين
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لتاريخ الصحفي 19/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النتشار3عنوان الغاف«مزايا »أشجار

الخبر الخبرالسبت-16/11/2019-19/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد16955العددالكاتب 1تكرار

النتشار3 الغاف«مزايا  »أشجار

 

واالنتشار النمو سريعة  )اليوم(األشجار
العويس  األحساء-محمد

جرة ش دأت غاف«ب بة»الـ مناس ير نظ اء؛ األحس ة محافظ مال ش ار االنتش ية المحلـ
الكثير للماء احتياجها وعدم والملوحة٬ الجفاف تحمل على وقدرتها  .األجواء٬

 

لـ يم الـسلـ ر بك بيئية الـ األحساء شمال رابطة رئيس يوم«وأكد غاف»الـ الـ شجرة أن
وهي الرياح٬ أمام وصامدة الـرطوبة٬ من قليل شيء توفر عند واالنتشار الـنمو سريعة
اء األحس شمال ي ف ة بكثاف د وتتواج الجوي٬ تروجين للن ة المثبت ة البقولي األشجار ن م

العيون مدينة من الجهات بعض في ة«خصوصا الرابي وب وجن ة٬ وطليل ٬»الرشادة٬
الوزية قرية مدخل عند يتواجد يسير وجزء المراح٬ بلدة  .وفي

 

يم الـسلـ ال س:وق وجن يات٬ الـبقولـ ة فصيلـ ن م ي المحلـ غاف الـ جرة ش بر تعت
خضراء»الـبرسوبس« رة٬ المعم شوكية الـ المحلـية الـصحراوية األشجار من فهي ٬

إلى طولها يصل المراح٬ بلـدة في الـعام٬ مع»أمتار?«طوال متقارب بشكل وينمو ٬

9



والمزارع  .المساكن
 

من بر وتعت بشري٬ دخل ت أي دون ب ومنتشرة ة مزروع ون تك غاف الـ شجرة أن وبيّن
ن م جزءا ويعدونها بها٬ ويفتخرون الشجرة بهذه يعتدون المراح فسكان المنطقة٬ أصل
ون العي ة مدين ي ف دم الق ذ من نوع الـ هـذا يعرف كما لـبلـدتهم٬ الـطبيعي الـنباتي الـتراث

لوحظوبلدة راً ومؤخ األخرى٬ والمسميات واع لألن معرفتهم دون الـغاف باسم المراح
المزارع من بالقرب األحساء شرق الفضول قرية في كثيفا تواجدا له  .أن

 

ي ف صيفا٬ ا ثماره وتطرح ايو٬ وم ل أبري شهري في تزهر الشجرة أن السليم وأوضح
وجد ن لك ل٬ التعقي ق طري وعن بذور٬ الـ ق طري عن تتم وزراعتها ويونيو٬ مايو نهاية

وأكتوبر سبتمبر شهري في الخريف فصل خصوصا أفضل٬ بالتعقيل زراعتها  .أن
 

مصًدا بر تعت ي فه ي٬ المحل غاف الـ شجرة لـ يرة كث د وفوائ تخدامات اس ناك هـ أن د وأك
وقود٬ لـلـ ًدا جي ومصدًرا ظل٬ لـلـ ومصدًرا ة٬ للترب ا ومثبًت رمال٬ لـلـ اجًزا وح اح٬ للري
بيئية الـ ات المنتزه في زراعته إدخال تم أنه موضًحا لـلـنحل٬ رحيق مصدر وزهورها

المهدرة المياه من باالستفادة والوطنية  .البرية
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لتاريخ الصحفي 19/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العملعنوان ورق«تفعيل الشرقية«في»بال »زراعة

الخبر الخبرالسبت-16/11/2019-19/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 0تكرار

العمل ورق«تفعيل الشرقية«في»بال  »زراعة

 

اللقاء خالل والمطيري  )اليوم(عسيري
 الدمام-اليوم

ى علـ عسيري٬ علـي المشتركة٬ لـلـخدمات والـزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل اطلـع
دمات الخ إدارة ر تطوي ة آلي اقش ون شرقية٬ الـ ة بالمنطق وزارة الـ رع بف عمل الـ ير س

ورق بال إلكترونية وزارة بمفهوم الـعمل وتفعيل  .المشتركة٬
 

م فرع الـ ام ع دير م قائه لـ الل خ يري٬ عس ابع ط.وت الخط م أه يري٬ المط امر ع
يًدا مش بالفرع٬ العمل سير تواجه التي والـتحديات والفنية والمالـية اإلدارية والـتوجهات

الفرع أعمال في اإلنجاز وارتفاع الـتعاون  .بروح
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لتاريخ الصحفي 19/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر قصاصعنوان يشكر المشيطي

الخبر الخبرالسبت-16/11/2019-19/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد22951العددالكاتب 1تكرار

قصاص يشكر  المشيطي

 

المشيطي هالل بن منصور المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير نائب ضابط”شكر
د محم ن ب ي عل ة٬ المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع بف االتصال

الغامدي اعرض”قصاص م ى عل اء بن اوب التج وسرعة امالت المع إنجاز على وذلك
حرص من وماوجده وزارة٬ ال روع لف ة العام االدارة ام ع مدير سعادة من معاليه على

األداء في وتميز  .وإتقان
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لتاريخ الصحفي 19/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األرصادعنوان خدمات لتسويق تجارية منصة

الخبر الخبرالسبت-16/11/2019-19/03/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد6987العددالكاتب 1تكرار

األرصاد خدمات لتسويق تجارية  منصة

 

العنزي:الرياض  سليمان

لـ مصادر منصة»الوطن«كشفت إنشاء البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة عزم عن
مدفوعة أرصادية خدمات لتقديم تجارية٬ الهيئة.إلكترونية توجه يأتي المصادر وحسب

ة المملك ة رؤي ق وف الخصخصة ار إط ى2030ضمن إل ة الهيئ دمت تق أن سبق إذ ٬
يتضمن بجدول الوزراء ي56مجلس المال المقابل فيه موضح وبيئية٬ أرصادية خدمة

ذلك على المجلس موافقة وصدرت تقدمها٬ التي للخدمات  .المقترح
 

سنوية  معدالت
 

مالي بمقابل الهيئة ستقدمها التي األرصادية الخدمات بين ة«من المناخي ارير التق خدمة
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من ثر أك إلى سنة من واحد لمرصد واليومية الشهرية والمتوسطات السنوية بالمعدالت
دل50 ب ات٬ بيان صحة شهادة وإصدار األرصادية٬ والدراسات ارات واالستش سنة٬

ات بيان بصحة لشهادة ود من.مفق الساعي اخي المن ي اإللكترون السجل خدمات ذلك ك
تى ح اعة تى24س ح وم ي ن وم اعة٬ ن7س وم ام٬ دمات7أي وخ هر٬ ش تى ح ام أي

ميالدي وعام مناخي٬ لفصل الساعي المناخي اإللكتروني مناخية4»السجل  .»فصول
 

البيانات  خدمة
 

مباشرة٬ زة األجه ن م األساسية الطقس لعناصر البيانات خدمة أيضا٬ الخدمات٬ شملت
الخاصة٬ زة األجه ومن البشري٬ المورد على وتعتمد حسابية٬ عمليات عليها تتم والتي
واحد ليوم وتسجيلها والشديدة والمتوسطة الخفيفة الجوية الظواهر لرصد بيانات وخدمة
دم تق تي ال األوتوماتيكية والمحطات اآللي والرصد الطقس٬ توقعات تقارير وخدمة فقط٬
ر التقاري مل تش ي وه جلت٬ س تي ال ية األساس س الطق ر عناص ع لجمي اعية س ات بيان

لـ واإلحصائية البيانية األجواء24والرسوم لطبقات الرصد وخدمات أدنى٬ كحد ساعة
ري البح د الرص ر عناص ات وبيان ئ٬ الموان ى عل ة البحري اد األرص ارير وتق ا٬ العلي
زة واألجه ري البش ورد الم ى عل ا أيض د تعتم تي وال رة٬ مباش زة األجه ن م ية األساس

والبيئة األرصاد تخصصات في التدريب وكذلك  .الخاصة٬
 

المدفوعة األرصادية الخدمات  من
 

واليومية والشهرية السنوية المناخية  التقارير
 

األرصادية والدراسات  االستشارات
 

المناخي اإللكتروني  السجل
 

األساسية الطقس لعناصر البيانات  خدمة
 

والشديدة والمتوسطة الخفيفة الجوية الظواهر رصد  بيانات
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لتاريخ الصحفي 19/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ألرصادعنوان لليابان"وفد بالمملكة:الزائر الخدمات جودة تحسين هدفنا

الخبر الخبرالسبت-16/11/2019-19/03/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد3073العددالكاتب 1تكرار

ألرصاد لليابان"وفد بالمملكة:الزائر الخدمات جودة تحسين  هدفنا

ألهداف تحقيقاً جديدة سوق إيجاد إمكانية  "2030رؤية"دراسة

 

الراجحي  الرياض-عبدهللا

عد س ة٬ البيئ ة وحماي اد األرص ة بهيئ راكات والش ال األعم ر تطوي ام ع دير م ف كش
الخدمات ى عل وف الوق ى إل دف ته ان الياب ى إل ة الهيئ ن م د وف زيارة أن عن الزبيدي؛
ن بي راكة الش أوجه ى عل واالطالع اد٬ االرص مجال ي ف الخاص اع القط دمها يق تي ال

والخاص العام  .القطاعين
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ة٬ المملك ي ف ادية األرص دمات الخ ودة ج ين تحس ى عل ل العم ار إط ي ف ارة الزي أتي ت
ة المملك ة رؤي داف أله ًا تحقيق ال٬ المج ذا ه ي ف دة جدي وق س اد إيج ة إمكاني ة ودراس

2030. 
 

غالم؛ أيمن دكتور ال األرصاد لشؤون رئيس ال نائب برئاسة الهيئة من فريق ويواصل
ه جولت المختصين٬ ن م دد وع دي؛ الزبي عد س والشراكات ال األعم ر تطوي ام ع ومدير
ة وكال ا ومنه اد٬ األرص اع قط ي ف تخدمة المس ة الياباني ات التقني دث أح ى عل رف للتع

وشركة اليابانية٬ لألرصاد األعمال ومركز اليابانية٬ وز"األرصاد ني ذر ة٬"وي الياباني
والمناخ األرصاد بمجال المعنية القطاعات من  .وعدد
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لتاريخ الصحفي 19/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخدماتعنوان ونقص المنتزهات حي

الخبر الخبرالسبت-16/11/2019-19/03/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد6987العددالكاتب 1تكرار

الخدمات ونقص المنتزهات  حي
 
 
 
 

الجهني عواد  عليثه

 

وأولها الضرورية٬ الخدمات من كثير إلى يفتقر بجدة المنتزهات حي أن فيه شك ال مما
ي الحال الممشى إن ث حي اًء٬ ونس اًال رج الي األه ه من تفيد يس منظم ممشى إلى الحاجة
يارت الس مرور ث حي جدًا ر خط ه إن ر آخ نى بمع ي٬ الفرع الخط ن م ب وقري ضيق
ويسبب ًدا ج خطير ت قل ا كم ذا وه يارات٬ الس دي قائ ن م البعض ور ته ناهيك الكثيفة

 ..الحوادث
 
ا رف..ثانًي الص ال إيص ى إل ون يتطلع اء الكهرب نى مب رق ش كنون يس ذين ال كان الس

م ت الداخلية المواسير ألن اآلن؛ حتى يكتمل لم المشروع إن حيث منازلهم؛ إلى الصحي
بالمنازل ربطها إال يتبق ولم منها  ..االنتهاء

 
بسبب..ثالًثا ة؛ قاحل صحراء أصبحت ديد الش لألسف محفوظ بن بجوار التي الحديقة

األهالي من للكثير متنفًسا كانت حيث جديد..اإلهمال من وإحياءها بها االهتمام  .نأمل
 
المواسير..رابًعا ط رب م ت ث حي اآلن٬ حتى ل يكتم م ل ار األمط مياه تصريف مشروع

ا حالًي ا منه يستفيد لن الحي إن آخر بمعنى العام٬ بالمجرى إيصاله هو والمتبقي الداخلية
أرًضا ون وتك تنقعات٬ مس وتسبب الحي ى عل ترجع اه فالمي أمطار٬ هطول ة حال ي ف

لألمراض الناقل البعوض لتكاثر  ..خصبة
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ا وهة..خامًس مش وارع الش م معظ بحت وأص األسفلت٬ ت أتلف الحي ب ات الحفري ثرة ك

الشوارع لجميع عامة سفلتة إلى بحاجة  ..فالحي
 

ا..سادًسا مم اإلصالح؛ في المياه شركة تتأخر المياه مواسير في تسريبات حدوث عند
وارع الش ي ف يرة كب ات بكمي رب للش الحة الص اه المي دفق ت ك ذل ى عل ب ن..يترت فم

الشركة قلت كما ولكن وبسرعة٬ اإلصالح ثم أوال المياه تدفق مصدر إغالق المفترض
الجانب هذا في جًدا  .بطيئة
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لتاريخ الصحفي 19/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر إليهمعنوان رسائل

الخبر الخبرالسبت-16/11/2019-19/03/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد6987العددالكاتب 1تكرار

إليهم  رسائل
 

 

الصمعاني وليد الدكتور العدل وزير  :معالي
 

ا ببالدن ارها وانتش اة المحام ب مكات دد تع ي..مع ف ير كب اع ارتف اك هن المالحظ أن إال
المحامين األجرة..أجور رر يق اٍم مح ل ك أن أم ذلك ل ضوابط اك هن ان ك إذا م نعل وال

يريدها  ..التي
 

لتسهيل امين؛ المح أجور اع ارتف ن م والحد ر٬ األم ذا ه ي ف النظر ب اليكم مع في األمل
والمقيم المواطن على  .األمر

 
المندلي  حسن

الغامدي صالح بن محمد المهندس المكرمة مكة بمنطقة المياه عام مدير  :سعادة
 

ل العق يصدقها ال ة بطريق الشهرية المياه فواتير في الكبير التفاوت فالمتوسط..يالحظ
ن بي ا م ي منزل اتورة لف هري ى26الش اتورة35إل ف ر آخ ب الغري ن ولك اال٬ ري

غ بمبل لتني ابقة375وص الس اتورة الف ا بينم اال اال28ري ك؟..ري ذل ل يعق ل فه
ب الغري اوت التف ذا ه ن م ذمر مت ل فالك ع الجمي ع م ة عام كلة دم..والمش تتق دما وعن

صاغية آذانا تجد ال للشركة  .بشكوى
 

سعيد  عبدالعزيز
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لتاريخ الصحفي 19/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر باإلنفلونزاعنوان مصابة طيور على تستحوذ !عمالة

الخبر الخبرالسبت-16/11/2019-19/03/1441تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد2311العددالكاتب 1تكرار

الباطن بحفر نفايات مكب  في

باإلنفلونزا مصابة طيور على تستحوذ  !عمالة

 
 

األسلمي-المواطن الباطن-فواز  حفر

ات كمي على الباطن٬ حفر في النظافة شركات إلحدى التابعة العمالة من عدد استحوذ
شرق ع الواق ات النفاي ب مك ي ف دامها إع ل قب ور الطي بإنفلونزا المصابة الطيور من

 .المحافظة

ام األغن بسوق األحواش أحد أيام ثالثة قبل باشرت الزراعة وزارة من فرق أن يذكر
ا مخبرًيّ وفحصها عينات أخذ تم حيث للدواجن٬ التقليدية بالتربية صاحبها يقوم التي
المواطن عند الموجودة الطيور كافه إعدام تم الفور وعلى إيجابية٬ النتيجة  .وكانت

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/t0C_SZddLq0 
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