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لتاريخ الصحفي 21/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الطعامعنوان قرار؟..حفظ أم توجيه

الخبر الخبرالسبت-15/02/2020-21/06/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

القبالنالكاتب الرصد18863العدديوسف 1تكرار

الطعام قرار؟..حفظ أم  توجيه

 
 
 
 

القبالن  يوسف
  

وقصور اعم المط إلزام ب ة والقروي ة البلدي الشؤون وزارة ا عليه دمت أق ة جميل خطوة
النعمة حفظ جمعيات مع بالتعاقد األفراح  .وقاعات

الخبر د:يقول ف المكل ة والقروي البلدية الشؤون وزير ع.إن جمي وجه القصبي د ماج
النعمة حفظ جمعيات مع بالتعاقد األفراح وقاعات والقصور المطاعم بإلزام  .األمانات

ي الت والئم ال م بحج اخر والتف ذير والتب راف اإلس ن م للحد اء ج رار الق أو ه التوجي ذا ه
النفايات حاويات في مصيرها  .ينتهي

 

ظ لحف ات جمعي اء إنش م ت ببها وبس ة وقديم ة قوي ات حيثي رار الق أو التوجيه هذا حيثيات
المشكلة.الطعام هذه على للقضاء كافية تكن لم التوعية أن ا.ويبدو منه اني تع المشكلة

ة والزراع ة األغذي ة منظم كثيرة٬ او(دول نشرت)الف أن بق س دة المتح م لألم ة التابع
أن الى يشير ارب%30تقريراً يق ا م أي ة لألطعم المي الع اج اإلنت ار1.3من ملي

ة كافي ة األطعم ن م ة كمي ي وه تهلك٬ المس دة مائ ى ال ل يص أن ل قب نوياً س در يه ن ط
المنظمة تقرير حسب العالم جوعى  .إلطعام

 

بـ ذائي الغ در واله د الفاق ة قيم در تق المملكة حسب49.833وفي نوياً س لایر ار ملي
الغذائي والهدر الفقد من الحد ورشة في الزراعة وزارة من مقدمة ا.ورقة دع ا م وهذا

ة ومعاقب ذير التب ة لمكافح وانين ق سن دراسة تتضمن مقترحات لتقديم الشورى مجلس
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اإلسراف ومكافحة للترشيد وطني مركز إنشاء اقترح من وهناك مع.المبذرين٬ ولست
تحل كلة مش كل وليست الموضوع٬ هذا عن مسؤول قائم جهاز لوجود األخير االقتراح
از الجه وتضخم ة لالزدواجي ا منع القائم الجهاز أداء بتفعيل وإنما هيئة أو مركز بإنشاء

 .اإلداري
 

اإلسراف ممارسات أن ا وأهمه ة القوي ات والحيثي ه٬ علي ق المتف الموضوع ذا ه أهمية
اة الحي شؤون كل ي ف اآلفة هذه من تحذر التي اإلسالم مبادئ مع تتنافى الطعام .وهدر

تعالى المسرفين(قال يحب ال إنه تسرفوا وال واشربوا ع)وكلوا أتوق ني جعل ك ذل ل ك ٬
ل عم ة آلي بوضع أيضاً ات األمان زم يل رار ق بصيغة وزارة ال خطوة جاءت لو وأتمنى
ع م د التعاق بقرار التزامها مدى ويقيم ويتابع األفراح وقاعات المطاعم مع للتعامل فعالة

النعم حفظ من.جمعيات وى أق رار الق ولكن صحيح٬ وهذا بالتطبيق٬ العبرة إن يقال قد
صالحية.التوجيه من الموضوع ذا ه ي ف رار الق اتخاذ يكون أن أيضاً الخيارات ومن

ي ف يزة المتم ات لألمان ة تقديري ز جوائ له تخصص للتنافس بينها المجال وفتح األمانات
صالحة وهي المحتاجين الى تصل بحيث النعم ظ.حفظ حف ات جمعي بعض أن شك وال

انتظار دون ومسؤولياتها دافها أه إطار ي ف ل وتعم المجال ذا ه ي ف ادرات مب لها النعم
التقدير تستحق وهذه  .التوجيه
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لتاريخ الصحفي 21/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالعالمعنوان الحالل لألغذية سوق بأكبر السعودي المنتج تعرض الوطنية دواجن

الخبر الخبرالسبت-15/02/2020-21/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3164العددالكاتب 1تكرار

بالعالم الحالل لألغذية سوق بأكبر السعودي المنتج تعرض الوطنية  دواجن

فود"بـ من"2020الجولف الفترة التجاري20-16في دبي بمركز  فبراير

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

ة لألغذي الخليج معرض في الوطنية دواجن شركة ود"تشارك ف ف ي"2020جول ف
من العالمي2020فبراير20-16الفترة التجاري دبي  .بمركز

 

معرض"الوطنية"وتهدف ي ف اركة المش خالل ود"من ف ف لتصدير"2020جول
ي ف الل الح عودي الس ج المنت ة مكان ة قيم ز وتعزي المي اإلس الم للع عودي الس ج المنت
ال الم٬ الع دول ع لجمي ا منتجاته تصدير ى عل ا منه وحرصاً والعالمية٬ العربية األسواق

الحالل األطعمة بتناول يهتمون العالم أنحاء جميع في مسلمين وجود  .سيما
 

من"الوطنية"وتعتبر األوسط والشرق ة بالمملك تقاتها ومش الدواجن مجال في الرائدة
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ون الملي ونصف ون وملي دجاجة٬ مليون بلغ الذي اإلنتاج في حققتها التي األرقام خالل
يومياً مائدة  .بيضة

 

الشركة أن الراجحي٬ د محم دكتور ال الوطنية دواجن لشركة التنفيذي الرئيس وأوضح
ى عل الع لالط ة األغذي اع بقط ة المتعلق ة الدولي ل المحاف ي ف اركة المش ى عل رص تح
يسعى وطني٬ سعودي كنموذج الرائدة تجربتها وعرض المجال٬ في العالمية التجارب
الشريعة ق وف ذبح ال شروط ه تطبيق بر ع ه بمنتجات الء العم وثقة مصداقيته ترسيخ إلى

ة طبيعي واد م ى عل دواجن ال ة تغذي ي ف واعتماده ام%100اإلسالمية االهتم ب بجان ٬
دث أح ق تطبي بر ع ة المختلف ات الملوث ن م ة البيئ ى عل ة والمحافظ ات٬ المنتج بسالمة
ن م واء اله ة لتنقي ائل وس ير وتوف ات٬ والمخلّف ات النفاي ن م ص التخل روط وش ايير مع

وغيرها بالمشروع٬ المحيطة البيئة في المرغوبة غير  .الروائح
 

ل المحاف بر أك ن م د يع ذي ال رض المع ي ف اركة المش ى إل ي الراجح دكتور ال ار وأش
ط خط من ض أتي ت الم٬ الع توى مس ى عل روبات والمش ة لألغذي نوية الس ة التجاري

ة" د"الوطني وراف ذائي الغ ن لألم ية أساس ة كدعام ا مكانته ز تعزي ي ف تراتيجية اإلس
منتجات أجود ب ة والعالمي ة العربي األسواق د تزوي خالل من الوطني٬ لالقتصاد رئيسي
ق لتحقي ة واألنظم ات التقني أحدث تخدام وباس اإلسالمية للشريعة اً وفق ذبوح الم الدجاج

اإلنتاجية المستويات وبأعلى السالمة معايير  .أقصى
 

أصبحت الرشيدة القيادة دعم ثم هللا بفضل الوطنية٬ دواجن شركة أن الراجحي وأضاف
ن وتوطي ذائي الغ لألمن دعمها خالل من الوطنية األهداف تترجم وطنية سعودية شركة
ادرات المب م دع للمشروع المحيطة ة بالبيئ ام واالهتم اء النس ف وتوظي الشركة ادات قي

الوطنية المنجزات من وغيرها  .االجتماعية٬
أن فود"يذكر و"2020جولف النم برز وي الم٬ الع في الحالل لألغذية معرض أكبر

الماضية القليلة السنوات خالل الحالل األغذية سوق يشهده  .الذي
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لتاريخ الصحفي 21/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر شتويعنوان متنفس إلى مزرعته يحول مواطن

الخبر الخبرالسبت-15/02/2020-21/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18863العددالكاتب 1تكرار

شتوي متنفس إلى مزرعته يحول  مواطن

 

القريشي مكرماً القصيم  أمير

الحربي-الخبراء  ملفي

القصيم ة منطق ير أم سعود ن ب مشعل ن ب ل فيص ير األم الملكي السمو احب ص كرم
والمتنزهين للزوار طبيعياً متنزها لتكون مزرعته أبواب فتح الخبراء مركز في مواطناً

الشتاء أيام  .خالل
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عل مش ن ب ل فيص دكتور ال ير األم اد يم-وأش القص ير ن-أم ب ي عل واطن الم ادرة بمب
والجذب وتشجيع ز وتعزي ه مبادرت ه ل دراً مق ه ل سموه تقبال اس خالل القريشي عبدهللا
ة بمنطق تهر تش تي وال ة الطبيعي ال جم ن م اً جوانب تحكي تي ال البرية األماكن هذه لمثل

 .القصيم
 

التي بالقصيم الخبراء مركز جنوب في الواقعة مزرعته فتح قد القريشي المواطن وكان
ا٬ً مجان نزهين المت آلالف ة البري ات والمزروع ة الطبيعي واألعشاب النباتات فيها تتعدد
اً مخيم وأسرته القريشي وأقام الرملية٬ وكثبانها أعشابها بين متعددة أوقاتاً أمضوا حيث

مقابل دون للزوار  .وضيافة
 

ى إل تصل ا لزواره ة المفتوح ة الطبيعي ة المزرع احة مس أن القريشي 150وأوضح
المزرعة أن مضيفاً والمزروعة٬ ة الطبيعي ات النبات من العديد وتضم تقريبا٬ً متر ألف
ن م ات النبات ذه له ات اإلنب م موس المزرعة قيا س ي ف ويراعى رشاشة بمحوريات تسقى
ا أبوابه فتحت ة المزرع أن اً مبين ا٬ وغيره يز والخب ابنج والب ة والربل ل والنف ى الخزام

الزوار استقبال في وتستمر الحالي الشهر بداية  .لضيوفها
 

ال:وأضاف وق للجميع٬ مجاناً المزرعة لفتح الثاني العام هذا ة:يعتبر المزرع تقبل تس
الل خ ا زوار24زواره ال دد ع ع يرتف ث حي بت٬ والس ة الجمع ي يوم ي ف اعة س

ة الثامن اعة الس ق فتغل بوع األس ام أي ة بقي ا أّم يم٬ القص ارج وخ ل داخ من نزهين والمت
 .مساًء

 

مية موس ارة تج ه عن نشأت ة المزرع ذه به الكبير البري البشري التجمع أن إلى وأشار
ة٬ المتجول ة األطعم ات وعرب ة الغذائي واد والم ة المنتج ر األس ن م الباعة فتعدد يومية٬
واة لله ى وملتق يكية٬ الكالس السيارات وعروض األنشطة٬ أصحاب وجود لوحظ وكذلك

االجتماعي التواصل منصات ورواد المصورين  .من
 

زوار ال ن م الكثير ف المجتمع٬ في االجتماعي الوعي نمو كشفت المزرعة أن على وأكد
ة والمروري ة واألمني ة الخدمي ات للجه درًا مق تشويه٬ دون ان ك ا مثلم ان المك تركون ي
ز مرك ة وبلدي براء الخ ز مرك ع م اون تع اك هن يكون س ه أن اً مبين ة٬ التنظيمي ا جهوده

والزراعة٬الخبراء البيئة وزارة ادموفرع الق ام الع ي ف المزرعة وتنظيم بتطوير واعداً
هللا- القصيم٬-بإذن منطقة في للجميع ومتنفس شتوية برية بيئة إليجاد الجهود وتكثيف

اً دافع د تُع ه وكلمات سموه دير تق أن راً ذاك ادرات٬ المب ذه ه ل لمث تشجيعه ير لألم مقدراً
وأبنائه الغالي الوطن لهذا المزيد  .لتقديم
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لتاريخ الصحفي 21/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنيعنوان التحول ألبعاد تنفيذا الوزارات أكثر

الخبر الخبرالسبت-15/02/2020-21/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2225العددالكاتب 1تكرار

الوطني التحول ألبعاد تنفيذا الوزارات  أكثر

 
 
 
 
 

 
 

حداد المكرمة_جيهان  مكة

ة رؤي عودية الس ت ادي2030تبن االقتص ل للعم ق طري ة وخارط ا منهج ون لتك
ون ليك ا٬ به ة الخاص ات وااللتزام داف واأله ة العام ات التوجه مت ورس وي٬ والتنم

األصعدة كل على العالم في ورائدا ناجحا أنموذجا  .الوطن
 

اركت عودية42وش الس ة رؤي ي ف ة وهيئ ن2030وزارة تحس ي ف ببا س ت وكان
ي الوطن التحول اد ألبع ة التنفيذي ة الخط ي ف اركة المش الوزارات أكثر وكانت المعيشة٬

االجتماعية2020 والتنمية العمل وزارة  .هي
 

بها شاركت التي الوطني التحول وأبعاد  الوزارات
 
االجتماعية1 والتنمية  أبعاد5:العمل

 
والسالمة- المعيشة مستويات  تحسين
البشرية- الموارد استدامة  ضمان
الربحي- غير القطاع وتطوير المجتمعية التنمية  تعزيز
الخاص- القطاع تمكين في  اإلسهام
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والتخطيط2  أبعاد3:االقتصاد

 
البشرية- الموارد استدامة  ضمان
الحكومي- األداء في التميز  تحقيق
الخاص- القطاع تمكين في  اإلسهام

 
 أبعاد3:الصحة3

 
الصحية- بالرعاية  االرتقاء
والسالمة- المعيشة مستويات  تحسين
البشرية- الموارد استدامة  ضمان

 
والزراعة4 والمياه  أبعاد3:البيئة

 
والسالمة- المعيشة مستويات  تحسين
البشرية- الموارد استدامة  ضمان
الوطني- والتراث السياحي القطاع  تطوير

 
الفطرية5 للحياة السعودية  2:الهيئة

 
البشرية- الموارد استدامة  ضمان
الوطني- والتراث السياحي القطاع  تطوير

 
للرياضة6 العامة  2:الهيئة

 
والسالمة- المعيشة مستويات  تحسين
الوطني- والتراث السياحي القطاع  تطوير

 
السعودي7 األحمر الهالل  2:هيئة

 

9



الصحية- بالرعاية  االرتقاء
والسالمة- المعيشة مستويات  تحسين

 
المعلومات8 وتقنية االتصاالت  2:وزارة

 
الحكومي- األداء في التميز  تحقيق
الخاص- القطاع تمكين في  اإلسهام

 
واالستثمار9 التجارة  2:وزارة

 
الحكومي- األداء في التميز  تحقيق
الخاص- القطاع تمكين في  اإلسهام

 
التعليم10  2:وزارة
 
الصحية- بالرعاية  االرتقاء
والسالمة- المعيشة مستويات  تحسين

 
المدنية11 الخدمة  2:وزارة
 
الحكومي- األداء في التميز  تحقيق
جاذبيته- ورفع العمل سوق دخول من المجتمع فئات  تمكين

 
القروية12 و البلدية الشؤون  2:وزارة
 
والسالمة- المعيشة مستويات  تحسين
الوطني- والتراث السياحي القطاع  تطوير

 
العدل13  2:وزارة
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الحكومي5 األداء في التميز  تحقيق
الخاص7 القطاع تمكين في  اإلسهام

 
النقل14  2:وزارة
 
والسالمة- المعيشة مستويات  تحسين
الوطني- والتراث السياحي القطاع  تطوير

 
السعودي15 الصحي  1:المجلس
 
الصحية- بالرعاية  االرتقاء

 
العامة16 األجهزة أداء لقياس الوطني  1:المركز
 
الحكومي- األداء في التميز  تحقيق

 
المياه17 لتحلية العامة  1:المؤسسة
 
البشرية- الموارد استدامة  ضمان

 
والقانونيين18 للمحاسبين السعودية  1:الهيئة
 
الخاص- القطاع تمكين في  اإلسهام

 
الفكرية19 للملكية السعودية  1:الهيئة
 
الخاص- القطاع تمكين في  اإلسهام

 
والمقاييس20 للمواصفات السعودية  1:الهيئة
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الخاص- القطاع تمكين في  اإلسهام
 
المعتمدين21 للمقيمين السعودية  1:الهيئة
 
الخاص- القطاع تمكين في  اإلسهام

 
لالستثمار22 العامة  1:الهيئة
 
الخاص- القطاع تمكين في  اإلسهام

 
البيئة23 وحماية لألرصاد العامة  1:الهيئة
 
البشرية- الموارد استدامة  ضمان

 
لألوقاف24 العامة  1:الهيئة
 
الربحي- غير القطاع وتطوير المجتمعية التنمية  تعزيز

 
لألوقاف25 العامة  1:الهيئة
 
والسالمة- المعيشة مستويات  تحسين

 
للترفيه26 العامة  1:الهيئة
 
والسالمة- المعيشة مستويات  تحسين

 
الوطني27 والتراث للسياحة العامة  1:الهيئة
 
الوطني- والتراث السياحي القطاع  تطوير
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للعقار28 العامة  1:الهيئة
 
الخاص- القطاع تمكين في  اإلسهام

 
الدواء29 و للغذاء العامة  1:الهيئة
 
الصحية- بالرعاية  االرتقاء

 
والمتوسطة30 الصغيرة للمنشآت العامة  1:الهيئة
 
الخاص- القطاع تمكين في  اإلسهام

 
كفالة31  1:برنامج
 
الوطني- والتراث السياحي القطاع  تطوير

 
االجتماعية32 التنمية  1:بنك
 
الخاص- القطاع تمكين في  اإلسهام

 
الوطني33 التنمية  1:صندوق
 
الخاص- القطاع تمكين في  اإلسهام

 
البشرية34 الموارد تنمية  1:»هدف«صندوق
 
جاذبيته- ورفع العمل سوق دخول من المجتمع فئات  تمكين

 
األبحاث35 ومركز التخصصي فيصل الملك  1:مستشفى
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الصحية- بالرعاية  االرتقاء
 
العامة36 اإلدارة  1:معهد
 
الحكومي- األداء في التميز  تحقيق

 
المعلومات37 وتقنية االتصاالت  1:هيئة
 
الخاص- القطاع تمكين في  اإلسهام

 
الرقمي38 التحول  1:وحدة
 
الخاص- القطاع تمكين في  اإلسهام

 
اإلعالم39  1:وزارة
 
والسالمة- المعيشة مستويات  تحسين

 
الداخلية40  1:وزارة
 
والسالمة- المعيشة مستويات  تحسين

 
المعدنية41 والثروة والصناعة الطاقة  1:وزارة
 
الوطني- والتراث السياحي القطاع  تطوير

 
المالية42  1:وزارة
 
الوطني- والتراث السياحي القطاع  تطوير
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لتاريخ الصحفي 21/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العالم"البيئة"عنوان في لإلبل بيطري مستشفى وأحدث أكبر لتشغيل النهائية المراحل تتابع

الخبر الخبرالسبت-15/02/2020-21/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 37تكرار

أكبر"البيئة" لتشغيل النهائية المراحل تتابع
العالم في لإلبل بيطري مستشفى  وأحدث

 

 
 واس-الرياض

اء إنش ن م ة النهائي ل المراح ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ابع تت
م العال ي ف بيطري مستشفى مشروع وأحدث بر أك وتشغيل وتجهيز

مى بمس يم القص ة ل"بمنطق لإلب ري البيط الم س فى ة"مستش بتكلف ٬
اوز تتج ة اع100تقديري القط ن تمكي ى إل دف ويه لایر٬ ون ملي
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قطاع تدامة واس ل٬ اإلب ي لمرب ة البيطري الخدمات ديم تق من الخاص
وتطويره  .اإلبل

 
ز عبدالعزي ن ب د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال وكيل واطلع
لمجموعة ابع الت المستشفى مشروع ي ف العمل سير ى عل البطشان٬
آخر٬ مستشفى إنشاء ي ف للتوسع ة المجموع وخطة البيطرية٬ سالم
ه في ا لم التوسع هذا في ومساندتها الوزارة دعم مناقشة إلى باإلضافة
وزارة ال ود لجه دادًا امت المشروع هذا يأتي حيث اإلبل٬ لمربي خدمة

وتحسينها البيطرية الخدمات مجال في الكفاءة  .لرفع
 

الخاص القطاع ن تمكي ي ف سيسهم المشروع أن الوزارة٬ وأوضحت
ي ف أمول الم دوره ب وم ليق المجال٬ ي ف ة الممكن التسهيالت تقديم من
وزارة ال مبادرات ودعم المملكة٬ في الحيوانية الثروة وتطوير حماية
هيال وتس ة٬ الحيواني راض األم ى عل يطرة والس التحكم ب ة الخاص
ي والت ة٬ المملك داخل ة البيطري الخدمات ى إل للوصول اإلبل لمربي
تويات مس ى إل ره وتطوي ل اإلب اع قط تدامة اس ي ف دورها ب هم ستس

 .مميزة
 

روع للمش ي أول رخيص ت تثمرين المس ح من رى ج د ق ه أن ت٬ وبين
وادر الك ن تعي استكمال بعد للتشغيل النهائي الترخيص إصدار وسيتم

للمستشفى المشغلة والطبية  .البيطرية
 

الخدمات ديم تق مجال ي ف دخول ال ى إل تثمرين المس وزارة٬ ال وحثت
برات٬ والمخت ادات٬ والعي فيات٬ المستش ل مث المتخصصة٬ ة البيطري
المتخصصة ات والمركب ة٬ األجن ل ونق االصطناعي التلقيح ومراكز
نظرًا واعدة المجاالت ذه ه أن مؤكدة الحيواني٬ اإلنتاج مجاالت في
هيالت التس تقدم س ا أنه ى إل يرة مش اع٬ القط هده يش ذي ال ور للتط
ثروة ال اع قط ة لخدم طة األنش ذه ه ل مث رخيص ت دعم ل ة الممكن

المملكة في  .الحيوانية
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لتاريخ الصحفي 21/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رابغعنوان في البحرية الملوثات إلزالة حملة

الخبر الخبرالسبت-15/02/2020-21/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

رابغ في البحرية الملوثات إلزالة  حملة

 

يوسف-جدة بن  ياسر

ادرة بمب غ راب بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت غ«شارك راب خور
مسؤولي»أجمل وحضور اركة بمش ك مبيري آل ن أيم غ راب افظ مح نها دش والتي ٬

ي ف ك وذل غ٬ راب الي وأه اص٬ الخ اع القط ركات ش و ة٬ واألمني ة الحكومي اإلدارات
رابغ خور  .كورنيش

 

ى عل ا تأثيره دى وم ة٬ البحري النفايات بخطورة البيئى الوعى رفع إلى المبادرة وتهدف
البحرية والكائنات  .البيئة
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ة تحذيري ات لوح عشر غ راب ة بمحافظ والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ووضع
ر وتوفي ٬ ة الحمل ي ف اركين المش ين للغواص وارب ق تة س أمين وت الموقع٬ ب ة وتوعوي
ات المحروق أمين وت ر البح ل داخ ن م ات الملوث راج إلخ ين الغواص ات احتياج ع جمي

 .للقوارب
 

٬بهدف المحافظة الي وأه القطاعات متطوعي من انطالقًا المبادرة تأتي آخر جانب من
راد اف ن بي ونشره ديهم ل البيئي الوعي وزيادة الصغر منذ نفوسهم في الثقافة هذه غرس

 .المجتمع
 

حققت ة الحمل ان رابغ بمحافظة الوزارة مكتب مدير الحربي فواز احمد المهندس وبين
د وق المرجوة داف االه ق تحقي في يسهم جيدا واقباال اطالقها منذ ملحوظة ايجابية نتائج

والساحل البحر من جمعها تم التي الملوثات وزن  .طنًا20بلغ
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لتاريخ الصحفي 21/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المهنعنوان وتوطين السمكية الثروة قطاع لتطوير شامل مشروع

الخبر الخبرالسبت-15/02/2020-21/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد20751العددالكاتب 1تكرار

المهن وتوطين السمكية الثروة قطاع لتطوير شامل  مشروع

إلى السنوي اإلنتاج طن600رفع  ألف

 

الزهراني  الطائف-سعيد

ة وطني اءات كف اء بن في شامل مشروع تنفيذ في والزراعة والمياه البيئة وزارة شرعت
تدامة المس ة التنمي ق تحقي ى عل ل والعم ة٬ والمائي مكية الس ثروة ال اع قط ي ف ..مختصة

اج اإلنت ع ورف ني٬ الوط اتج الن الي إجم ي ف اع القط اهمة مس ادة زي روع المش دف ويه
إلى بالقطاع خالل600السنوي طن إضافية٬)15(ألف تثمارات اس وجذب نة٬ س

االستزراع مشروعات إنشاء نحو  .توجه
 

وطرحت ال٬ المج ذا ه ي ف المتخصصة برة الخ وت بي ن م تفادة االس وزارة ال وقررت
والهام الحيوي القطاع بهذا واالرتقاء تطويره٬ أجل من عامة منافسة في  .المشروع

 

التحديات٬ ن م د العدي يواجه ذي ال ائي٬ الم تزراع االس ة عملي من روع المش وسيعزز
تويات مس دني وت ي٬ والعمل ني الف ال المج ي ف المختصة ة الوطني اءات الكف درة ن ا أهمه
دورات ال اهج من ي ف ي التعليم وى المحت افتقار عن فضال والفنية٬ التشغيلية الممارسات
ي ف ة الفني ة التدريبي برامج وال ة العلمي ع المراج ى إل د يفتق كما والعملية٬ الفنية التدريبية
ل مراح ع لجمي املة والش ة المتخصص ة٬ الوطني ة التعليمي ات والمؤسس د المعاه

20



ذه به ة العالق ذات طة األنش ن م ة متكامل ة منظوم ى عل وي تحت ة بمنهجي تزراع٬ االس
اء لالرتق ة٬ العالمي ات الممارس أفضل ق وف ا٬ به ة المتعلق دمات والخ الحديثة٬ الصناعة

باحترافية القطاع قيادة مهمة لتولي الوطنية٬ البشرية الكوادر  .وبناء
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لتاريخ الصحفي 21/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سدادعنوان تمديد يمكنك الماشية«هكذا مربي الزراعية4لـ»تمويل التنمية صندوق من سنوات

الخبر الخبرالسبت-15/02/2020-21/06/1441تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد3153العددالكاتب 1تكرار

سداد تمديد يمكنك الماشية«هكذا مربي من4لـ»تمويل سنوات
الزراعية التنمية  صندوق

عامين من  بدًال

 

التحرير-الرياض  فريق

ةأتاح الزراعي ة التنمي يةصندوق الماش ي مرب ل تموي ى عل الحاصلين ام أم الفرصة ٬
سنتين من بدًال سنوات أربع إلى السداد فترة تمديد األقساط؛ سداد عملية في  .المنتظمين

الزراعيةوأشار التنمية االجتماعيصندوق التواصل موقع على الرسمي حسابه عبر ٬
ذي»تويتر« ال ية٬ الماش ي مرب ل تموي داد س ترة ف د تمدي ن م تفادة االس ن يمك ه أن إلى ٬

خالل الصندوق التسجيل45يقدمه خالل من فقط  .هنايوًما
 

الزراعية التنمية صندوق من سنوات ألربع الماشية مربي تمويل سداد تمديد  شروط
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الزراعيةوأوضح التنمية سدادصندوق تمديد أن ية٬ الماش مربي ىتمويل عل يقتصر
ا منتظًم الصندوق ل عمي ون يك أن ترًطا مش ية٬ الماش لمربي التشغيلية التكاليف برنامج

خالل السداد فترة تمديد خدمة تتاح فيما السداد٬ اإلشعار45في تلقي من  .يوًما
 

بـ تمويًال يمنح الزراعية التنمية ي100صندوق مرب لصغار أقصى ٍد كح لایر ألف
 الماشية

الزراعيةوكان التنمية ىصندوق عل ية الماش ي مرب صغار حصول شروط حدد د ق ٬
ى أقص د بح ل ل100تموي التموي بة نس اوز تتج وال لایر٬ ف ة%75أل قيم ن م

الخاص بالقطاع أو حكومّيًا كان سواء موظفًا٬ المستفيد يكون أال بشرط  .المشروع؛
 

الزراعةوأوضح التنمية االجتماعيصندوق التواصل ع بموق الرسمي ابه حس ى عل ٬
ى»تويتر« عل ُيصرف القرض أن موضًحا شهرية٬ أقساط على القرض سداد يتم أنه ٬

لواقع دفعة%50دفعتين لكل القرض قيمة  .من
 

الزراعية التنمية صندوق من الماشية مربي تمويل من لالستفادة  شروط

ترط ةواش الزراعي ة التنمي ندوق غارص ص يةلتمويل الماش ي طالبمرب ون يك أن ٬
ان ك واء س ا موظًف ون يك وأال ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة دى ل جًال مس ل التموي

عن المتقدم عمر يقل وأال الخاص٬ بالقطاع أو  .عاًما21حكومًيا
 

ن بي ا م ون يمتلك ذين ال ربين٬ الم غار ص ى عل ل التموي ر رأس500لـ50ويقتص
شروط وحسب ية٬ ةماش الزراعي ة التنمي حضورصندوق ل التموي ب طال ى عل ه فإن

ن ويمك ل٬ التموي ى عل ول الحص ل أج ن م ية٬ الماش ة تربي ال مج ي ف ة تعريفي ة ورش
السداد في االنتظام ضمان حالة في التمويل هذا من االستفادة الجامعيين  .للطالب

 

الزراعية التنمية لصندوق وفقًا الزراعي القرض كفيل في توافرها الواجب  الشروط

ر عم ل يق أال ي ف ل تتمثَّ الزراعي٬ رض للق ل الكفي ي ف ا توافره الواجب الشروط ومن
ن ع ل اع21الكفي القط أو ي الحكوم اع القط دى ل ا موظفً ل الكفي ون يك وأن نة٬ س
وفقًا الزراعيةالخاص٬ التنمية  .لصندوق

 

ان ةوك الزراعي ة التنمي التواصلصندوق ع موق ى عل الرسمي ابه حس بر ع اد أف د ق ٬
أن»تويتر«االجتماعي عام٬1151 في استفاد ّي2019مواطنًا مرب روض ق من م

بقيمة لایر60الماشية اري ملي بنحو زراعية قروًضا الصندوق مول فيما لایر٬ مليون
ذاته العام  .في
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لتاريخ الصحفي 21/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مستدامةعنوان بطريقة البيولوجي التنوع إدارة

الخبر الخبرالسبت-15/02/2020-21/06/1441تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد9623العددالكاتب 1تكرار

مستدامة بطريقة البيولوجي التنوع  إدارة

 
 

 

 

كمبر  كارين
 
 

 
صون منظور ن م ك ذل ون يك ا م ا فغالب البيولوجي٬ وع التن ن ع اس الن يتحدث دما عن

ا عليه واإلبقاء والنباتية الحيوانية وي.األنواع الحي ط المحي ن م تمدة المس ة القيم أن إال
العمل٬ وفرص والمياه٬ الغذاء٬ من مستمرا إمدادا يوفر فهو بكثير٬ ذلك تتعدى الصحي

المناخ تنظيم على ويساعد الرزق٬ كسب  .ووسائل
 

أن إال االقتصادية٬ واألنشطة اة الحي أشكال جميع عليه تقوم الذي األساس هي الطبيعة
أصعدة عدة على مهددة للحياة الوسيلة وث.هذه والتل ائر الج للصيد تتعرض فمحيطاتنا

دد مه ن ماليي ة ثماني أصل من ي وحيوان اتي نب وع ن ون ملي ة وثم تيكية؛ البالس المواد ب
ات الغاب ة إزال بلغت ا كم ة٬ العلمي ات التقييم ر آلخ ا وفق ود٬ عق غضون في باالنقراض

ة هائل تويات مس ة الترب دهور ل.وت تموي ي ف دة رائ ة جه فته بص دولي٬ ال ك البن ل يعم
تحسين ي ف ا جهوده اندة لمس دول ال ع م ب كث من البيولوجي التنوع ب ة المعني ال األعم

تدامة مس ة بطريق ه وإدارت البيولوجي التنوع الجوانب.صون ع جمي اريع المش وتشمل
ي ف تثمار واالس د٬ والهن ا إفريقي غرب ي ف ة والمحمي احلية الس اطق المن إدارة ج دم من
م جرائ ف وق ى إل ا إثيوبي ي ف تدامة المس ة الحراجي والممارسات المياه مستجمعات إدارة

ة رئيس واع أن اء فن ي ف تتسبب تي ال ية المتفش ة البري اة ام.الحي ع ي دعمت2019ف
بـ ة للتنمي ة الدولي وع619المؤسسة التن ي ف المباشرة تثمارات االس ن م دوالر ون ملي
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ة بقيم ات القطاع ددة متع املة ش ة حافظ ي ف ي ول3.3البيولوج تم دوالر ار ملي
رزق ال ب كس ائل ووس ة٬ والزراع ة٬ الحراج االت مج ي ف ة التدخلي راءات اإلج

من.المستدامة سواء البيولوجي وع التن ن م دخل ق تحقي ى عل أيضا الدول مع ونعمل
ة تغطي ى عل اعد تس أن بدورها يمكن التي البيئية الخدمات نظير المدفوعة المبالغ خالل

المستدامة السياحة خالل من أو البيولوجي٬ التنوع إدارة  .تكلفة
 

تحسين مع األراضي٬ لتدهور التصدي ثمار جني بدأت التي للدول نموذجا إثيوبيا وتعد
ذاته الوقت في بها البيولوجي د.التنوع عق طول ى عل دة الممت ك البن اندة مس إطار ففي

ا م إدارة ا حالي ري يج ي٬ لألراض تدامة المس اإلدارة امج برن ي ف ة متمثل ان٬ الزم ن م
من ع900يقرب بالنف ود يع ذي ال ر األم تدامة٬ مس ة بطريق األراضي من هكتار ألف
نحو مة2.5على نس الحصول.مليون ى عل درة الق ين تحس ى إل ل العم ذا ه أدى د وق

المحاصيل٬ اتج ن ادة وزي ذائي٬ الغ ن األم ين وتحس ة٬ الترب تآكل من والحد المياه٬ على
والتكيف الصمود على قدرة أكثر الرزق كسب وسائل فأصبحت الدخل٬ مصادر وتنويع

األزمات وجه رب.في يق ما لدى فأصبح األراضي٬ حيازة أمن أيضا المشروع وحسن
نحو ك ذل ي ف ا بم لألراضي٬ ة قانوني ة ملكي هادات ش اآلن أسرة مليون نصف 11من

األراضي استصالح مقابل شهادات على وحصلوا أراضي٬ يملكون ال كانوا شاب٬ ألف
المتدهورة أوسع.المشاع امج برن ن م جزءا األراضي بحيازة المتعلق العمل هذا ويعد

يشجع برنامج وهو لألراضي٬ ملكية شهادات بيت ماليين عشرة نحو امتالك عن أسفر
ر األم اه٬ والمي ة الترب ى عل والحفاظ األراضي إنتاجية زيادة في االستثمار على األفراد

البيولوجي التنوع على بالنفع يعود  .الذي
 

الي بإجم ل تموي اند ا600ويس برنامجين ة للتنمي ة الدولي ة المؤسس ن م دوالر ون ملي
إثيوبيا في ول:الجديدين المم ة الطبيعي اطق المن إدارة خالل من المناخي العمل برنامج

الصمود ى عل ادرة الق رزق ال كسب ائل ووس ة الطبيعي اطق المن ومشروع للنتائج٬ وفقا
اط.والتكيف نق د بتحدي وم نق ف٬ والتكي الصامدة ة الطبيعي اطق المن امج برن إطار ي وف

ي البيولوج وع اخنة"التن ل"الس بفع ددة المه ة القيم ة عالي ي البيولوج وع التن اطق من ٬
الضغوط من وغيرها األراضي ات.تدهور المجتمع ع م ل العم ي ف ة الحكوم اند وسنس

غطاء ن م متواصلة أشرطة وهي الخضراء٬ الممرات ب يسمى ما إنشاء على المحلية
مستجمعات استعادة على وتساعد المتناثرة الغابات تربط أصلية٬ أنواع من مكون نباتي

ر يزده أن ي البيولوج وع للتن نى ليتس اه٬ كسب.المي ائل وس ذلك ك رات المم اند وستس
إثيوبيا في المزدهرة الصناعات إحدى تعد التي النحل تربية فيها بما  .الرزق
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م تدعي ى عل ات الحكوم ع م ل العم ى إل إضافة أخرى٬ دول ي ف ابهة مش اليب أس ع ونتب

أنها ش ن م تي ال وائح والل ات ال-السياس المث بيل س ى ة-عل العام اإلدارة ن تحس أن
ة محمي اطق من اء إنش خالل ن م ة البري اة الحي رائم ج ع وتمن ات٬ عيد.للغاب ص ى وعل

وخدمات الطبيعي ال الم رأس ة لقيم دول ال إدراج ضمان ى عل أيضا نعمل السياسات٬
ط والتخطي رار الق اذ اتخ ات عملي ي ف اإليكولوجية العالمي.النظم امج البرن خالل فمن

صار ك٬ للبن التابع باالستدامة الطبيعي18المعني ال الم رأس بة بمحاس تعين يس دا بل
ج النات الي إجم ن م د أبع و ه ا م ى إل ال واالنتق بالسياسات٬ ة المعني القرارات توجيه في
ة البني ل مث ة المبني األصول ع م اواة المس قدم على الطبيعي المال رأس ووضع المحلي

التمويلي المال ورأس  .التحتية
 

وع التن ية قض اول لتن ام الع ذا ه الل خ انحة س ة فرص ة ثم المي٬ الع عيد الص ى وعل
د جدي ل عم إطار وضع بشأن ا بينه ا فيم دول ال اوض تف معرض في وذلك البيولوجي٬

البيولوجي األول.للتنوع تشرين في اإلطار لهذا النهائية اللمسات ر(وستوضع )أكتوب
الـ ر المؤتم ي ف ل ر15المقب تغي أن بش ة اإلطاري دة المتح م األم ة اتفاقي ي ف راف لألط

الصين ي ف ونمينج ك ي ف سيعقد الذي ي.المناخ ف الرئيسة ديات التح ن بي ن م يكون وس
وع للتن أيتشي داف أه محل لتحل داف٬ األه من جديدة مجموعة على االتفاق كونمينج٬

ان الياب ي ف ا٬ ناجوي ي ف مضى د عق ل قب دت اعتم تي ال دة.البيولوجي٬ م اء انته م ورغ
إطار وضع إلى العالمي المجتمع ويسعى تتحقق٬ لم أنها إال الماضي العام أيتشي أهداف

بعد ما لفترة البيولوجي للتنوع تحولي عالمي  .2020عمل
 

دة المتح م األم ة اتفاقي ي ف األطراف ر مؤتم تسبق التي الفترة في الدولي البنك وسيعمل
خالل ن م رار الق اذ اتخ ات لعملي ات المعلوم ير توف ى عل اخ المن ير تغ أن بش ة اإلطاري
ار اآلث راز وإب ة٬ الطبيع ي ف تثمار لالس ة قوي ادية اقتص بررات م دم تق تي ال اث األبح

ة اإليكولوجي النظم خدمات فقد على ي.المترتبة الت السياسات أيضا األبحاث تحلل وس
التنوع ب ر يض ذي ال دعم ال ض خف ك ذل ي ف ا بم ارة٬ الخس ذه ه الج تع أن أنها ش ن م

تعزيزه من بدال  .البيولوجي
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لتاريخ الصحفي 21/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وفيديوعنوان بالدمام..صور بنات مدرسة تحاصر الصحي الصرف مياه

الخبر الخبرالسبت-15/02/2020-21/06/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2402العددالكاتب 1تكرار

وفيديو بالدمام..صور بنات مدرسة تحاصر الصحي الصرف  مياه
 

 

 الدمام-المواطن

للمدرسة ومين ي ذ من الصحي الصرف اه مي محاصرة ن م ور األم أولياء من عدد شكا
بالدمام الريان بحي واألربعون الرابعة  .االبتدائية

ة واإلداري ة التعليمي ة والهيئ ات الطالب ور أم اء أولي ن بي تياء االس ن م ة حال ادت وس
دخول ال في بالغة صعوبة يجدون وأنهم يحتمل يعد لم الوضع أن أكدوا حيث بالمدرسة٬
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ة الكريه روائح وال تنقعات المس ذه ه ط وس ة المدرس ى إل روج االتهموالخ اتص م رغ
المياه وزارة بفرع جدوىالمتكررة دون ن ولك الشرقية ة المنطق ة عدد.وأمان ب وطال

التقتهم الذين األمور أولياء االضطالع"المواطن"من إلى الشرقية تعليم إدارة بالموقع
ادم الق د األح وم ي دوام دء ب ل قب كلة المش ذه ه لحل العاجل دخل بالت والمسارعة بدورها

الطالبات بناتهم وصحة سالمة على الوضع استمرار خطورة إلى  .منبهين
 

الفيديو  شاهد

https://www.almowaten.net/wp-
content/uploads/2020/02/WhatsApp-Video-2020-02-

13-at-11.14.58-PM.mp4 
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