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لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المربكةعنوان الطقس تنبُّؤات

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الشبيليالكاتب الرصد18866العددأحمد 1تكرار

المربكة الطقس  تنبُّؤات

 

الشبيلي عبدهللا   أحمد

وه مختص ه ل م عل ه وأن ه٬ بذات ائم ق ل جلي م عل ه وتوقعات س الطق راءة ق أن ا تماًم أدرك
يكشف أن وساحق ديم ق ن زم ذ من حاول اإلنسان أن تماًما أعي أني كما به٬ والمهتمون
بهطول ؤ التنب ى عل درة الق ك يمتل أن والبحث ت الوق مع استطاع لذلك أغواره؛ ويسبر
ن م ا وغيرهم انات الفيض دوث بح ات توقع أو دوث ح ت ووق و الج ات وتقلب ار األمط

محورًيا دوًرا الطقس فيها يلعب التي المتكررة الطبيعة  .مشاهد

نوية الس دورات ال ق وف ة البداي ي ف س للطق ه وتوقعات شؤونه يضبط أن اإلنسان استطاع
ن م ونضاله عيشه ة طريق ممارسة ي ف دأ ب أن ذ من ذلك اكتشف وقد الفصول٬ وأوقات

الزراعة عبر يومه قوت على والحصول البقاء ى.أجل إل ليصل ه مهارات تطورت وقد
بالطقس التنبؤ على  .المقدرة

 

متضارب بشكل س الطق ون يتوقع ن م فيها يتسبب الربكة من حالة إلى يقودني هذا كل
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اتذة أس ن م ذيرات والتح ات التوقع ذه ه ل مث اتي حي ي ف مع أس أو اهد أش م ل إذ ك؛ ومرب
ام٬ الع ذا ه تاء ش ي ف حصل ما مثل والمناخ الطقس برىوخبراء ك ائزة ج اك هن أن وك

والتصريحات التوقعات بعدد اآلخرين على يتفوق السرد.لمن ي ف ة عجيب ة طريق ولهم
حدوثه٬ قبل بالبرد تحس يجعلك الباطني عقلك إن حتى شواإلقناع نعي أن ونا أنس تى ح

ة جميل توية ش ام وأي الجو باعتدال ونتمتع رة.أيامنا م ادوا ع اتهم توقع هللا أخلف ا وكلم
ّر واألم األدهى أتي ي م ث أعظم٬ القادم بأن ز"أخرى من"أب-الوات اتذته وأس ورواده

وصوب حدب كل من حدود بال رسائل إقفاله؛ وحتى جوالك تفتح اردة٬(حين ب اح ري
ثلوج الصفر٬ تحت حرارة أدري)درجات لست اطع ومق بصور ائلهم رس ززون ويع ٬

بها أتوا العالم من بقعة أي ورواد.من المناخ لخبراء أقول النهاية ز"في ":أب_الوات
دوء وه بسالم ا حياتن نعش ودعونا توقعاتكم نريد ال والديكم؛ يرحم هللا ارحمونا؛ تكفون

الجميل الشتاء بهذا  .ونتمتع
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لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعية"عنوان التعاونية الجمعيات األحساء"فوائد بغرفة عمل ورشة

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

الزراعية" التعاونية الجمعيات األحساء"فوائد بغرفة عمل  ورشة

 

 
 واس-األحساء

وان بعن ل عم ورشة دا٬ً غ ة االجتماعي ة التنمي ز مرك ع م بالتعاون األحساء غرفة تنظم
الزراعية" التعاونية الجمعيات وفوائد بالمحافظة"أهمية الرئيس الغرفة بمقر  .وذلك

 
م والدع ة٬ الزراعي ة التعاوني ات الجمعي ى إل االنضمام مميزات الورشة محاور وتتناول
يس تأس ة وآلي ة٬ التعاوني ات للجمعي ة المقدم ة الحكومي هيالت والتس امي والنظ ني الف
لألنشطة اج اإلنت عناصر توفير في ودورها إليها٬ واالنتساب زراعية تعاونية جمعيات
يد وترش ة الطبيعي وارد الم ى عل والمحافظة المحلي الناتج نمو في والمشاركة المختلفة٬

الري  .مياه
 

ادي الري دور ال الرمضان٬ صادق دس المهن بالغرفة الزراعية التنمية لجنة رئيس وأكد
داف أه ا وتحقيقه اعي٬ واالجتم االقتصادي النهوض في وإسهامها التعاونية٬ للجمعيات
ة٬ كاف ة الزراعي القطاعات في للمواطنين العمل فرص وتوفير للبالد٬ المستدامة التنمية
ن والمهتمي تثمرين والمس زارعين الم ًا داعي ة٬ المعيش مستوى ع ورف دخول ال وتحسين

الورشة في والمشاركة للحضور  .باألحساء

3



 

لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمزاحميةعنوان جمل وادي حفر بحصر يوجه الرياض أمير

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7081العددالكاتب 1تكرار

بالمزاحمية جمل وادي حفر بحصر يوجه الرياض  أمير

 

الخزيم:الرياض  سعود

ع المواق ة لمتابع ة الدائم ة اللجن در٬ بن ن ب ل فيص ير األم اض الري ة منطق ير أم ه وج
ف والتجاوي ة العميق ر الحف ى عل بالشخوص باإلمارة٬ التعديني االستثمار لنظام المخالفة

القدية مشروع غرب جمل بوادي البطحاء تجار أحدثها  .التي
 

اإلحداثات على  الشخوص
 

ارة باإلم ديني التع تثمار االس ام لنظ ة المخالف ع المواق ة لمتابع ة الدائم ة اللجن ت شخص
إذ5/28/1441بتاريخ ة٬ المزاحمي ة لمحافظ ة التفقدي اض الري ير أم ارة زي د بع ٬

المشاركة االختصاص لجهات بشأنها الكتابة وتمت إحداثاتها٬ وأخِذ الحفر بحصر قامت
وهي اللجنة٬ ة٬«في المعدني والثروة الصناعة ة٬وزارة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة
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ة٬ البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام ة للهيئ ة العام ة شرطةالرئاس اض٬ الري ة منطق ة أمان
الرياض  .»منطقة

 
الحفر  تأهيل

 
ادي لمرت أضرار وع وق دم لع ذيبها٬ وته ر الحف ذه ه بتأهيل بندر بن فيصل األمير وجه
اري مج إغالق دم ع ولضمان سالمتهم٬ ى عل حفاًظا نزهين المت ل قِب ن م اكن األم هذه
ا عم ع والرف أول ب أوالً ك ذل ة بمتابع ف المكل ة المزاحمي افظ مح ى عل د والتأكي السيول٬

 .يُستجد
 

ة لمحافظ ة التفقدي ه زيارت الل خ ر نُش ا م ع م اض الري ير أم ب تعقي الل خ ك ذل اء ج
في بعنوان23بتاريخ»الوطن«المزاحمية اض«يناير٬ الري ير سبب:أم واطن الم

األودية على سموه»التعديات ان وأب ة٬ المزاحمي لمحافظة التفقدية زيارته خالل وذلك ٬
ي«أن ه كلة المش ن لك ة٬ المملك ن م ع وموق زء ج ل ك ي ف ة معروف ة األودي اكل مش

الوادي ف ه٬ موقع ي ف له شريك هو الوادي على يتعدى الذي بصراحة وأقولها المواطن٬
بجشع عليه يتعدى أن أحد على يجب ال وسعة حيز  .»له
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لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالخبرعنوان البيئة لحماية كشفي مشروع

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17049العددالكاتب 1تكرار

لحماية كشفي بالخبرمشروع  البيئة

 

 

 

 

 الخبر-اليوم
 

ي ف نظافة والـ بيئة الـ ة لحماي الوطني المشروع مؤخرا٬ الكشفية الخبر مفوضية دشنت
القحطاني بدر الدكتور الخبر تعليم مكتب مدير برعاية عشرة الـثانية  .المرحلـة

 
م بينه ت الف تفاعل وسط ع المواق من الـعديد نظافة في المشروع خالل الكشافة وشارك

الملوثات من البيئة نظافة  .بهدف
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لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحساوي«عنوان األحمر باالنقراض..»الجزر مهدد

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17049العددالكاتب 1تكرار

الحساوي« األحمر باالنقراض..»الجزر  مهدد

 

الجويسم  األحساء-روان
 

اع وارتف ه٬ زراعت ندرة لـ نظرا االنقراض خطر النادر الحساوي األحمر الجزر يواجه
منتجيه عدد وتراجع إنتاجه٬  .تكلـفة

 
زارع الم ال ناجم«وق الـ واد ة:»ج محافظ ل أه دى لـ روف مع ر األحم زر الج إن

خ٬ والطب ل األك ي ف تهلك ويس ثرة٬ بك ابقا س زرع يُ كان حيث الزمان٬ قديم منذ األحساء

7



ال قلي ة الناعم ة الرملي ن بي ا م ون تك ألرض ه واحتياج ه٬ زراعت فة تكلـ اع ارتف ع وم
المزارعين من الكثير إنتاجه ترك قليال٬  .والطينية

 
ات دفع ى علـ صيف الـ ي ف زرع ي زر الج أن ناجم الـ ر ذك ه٬ زراعت ة طريق ول وح
ف ويتل اد الحص ت وق ي ف ا الحق ون المزارع أخر يت ال تى ح هر٬ ش دة لم بوعية أس
ت وق ي ف رج فيخ تاء٬ الش ي ف د يُحص هر الش ف ونص هر أش ة ثالث د وبع ول٬ المحص

الحلو وطعمه األحمر بلونه  .الحصاد
 

ة بزراع قدم الـ ذ من تهرت اش اء األحس أن بران٬ الج ر جعف ي الزراع ص المخت د وأك
ر األحم اوي الحس الجزر المحاصيل ذه ه ضمن ومن النوعية٬ الخضراوات محاصيل
ترة الف ي ف كن ولـ المنطقة٬ في كبير نطاق على سابقا يزرع وكان البنفسجي٬ الـلـون ذو
ة منطق ي ف ه زراعت وانحصرت د٬ واح م موس ي ف زرع ي أصبح اه٬ المي ة ولقل األخيرة
ى عل افظ تح ا تقريب دة واح ة عائلـ زال ت وال ي٬ المطيرف بقرية األحساء شمال في معينة

الناجم عائلة وهي بكثرة تزرعه زالـت وما االنقراض٬ من  .ساللـته
 

أصفر٬«:وأضاف ل برم المخلوطة ة الطيني الخصبة بتربتها تمتاز المطيرفي منطقة
ز تجهي د بع زراعة الـ ة عملي وتبدأ األحمر٬ الحساوي الجزر جذور فيها تترعرع والتي
في يبذر ثم أكتوبر٬ شهر في التطبين وعملية األعشاب٬ من والتخلص بالحرث األرض

يناير نهاية في ويحصد متساوية٬ بطريقة  .»األرض
 

الجبران راض٬:وقال لألم ه وبمقاومت األرض٬ ي ف السريع وه بنم يمتاز النوع هذا إن
د بع األرض خصوبة ي ف دور ه لـ ذي والـ للجزر٬ ة العلوي ة القم ي ف الخضار وبكثافة
ون لـ ى علـ اوي الحس الجزر حالوة د تعتم ب الغال ي وف ة٬ الترب ك تتفك حيث الحصاد٬

الطبخ في خاص طعم فله الـداخل٬ من األصفر  .المحصول
 

ذا ه لدعم آلـية وضع والـزراعة والمياه الـبيئة وزارة في األبحاث مراكز على أنه وأكد
ي عالم راث ت ع كموق اء األحس واحة تسجيل ومع ألنه زراعته؛ على والتشجيع المنتج٬
دورا ه ل أن ى إل يرا مش ائية٬ األحس للمنتجات كبير سوق هـنالـك أصبح الـيونسكو٬ في
يفضلون سياح الـ ن م كثير الـ ك هـنالـ أن خاصة زارعين٬ الم اة حي في كبيرا اقتصاديا
يرا٬ كث ه علي ب الـطلـ ون يك ندرته ولـ كن ولـ ات٬ المنتج ة بقي ى عل ي المحل ج المنت
ك ولذل المسبق٬ بالحجز الـبيع يكون األحيان وبعض الطلب٬ تكفي ال المنتجة والكميات

االنقراض من النوع هذا على الحفاظ ة.يجب التغذي خدمات قسم رئيس أكد ناحيته٬ من
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د العام الجبيل ة.بمستشفى الناحي ن م اوي الحس ر األحم الجزر د فوائ الغاوي٬ صبري
ي حوال ن م يتكون ه أن حا موض حية٬ ?الص و?? اء٬ ?م وأمالح? درات كربوهي

وبين٬ الليك ادة م ن م يز المم األحمر لـونه ويكتسب غذائية٬ وألـياف وفيتامينات ومعادن
كل ويحتوي كاروتين٬ البيتا ي???وصبغة حوالـ ى علـ الجزر ن م رام عرا??ج س

الوزن إنقاص على يساعد فهو لـذلـك تقريبا٬  .حراريا
 

امين«:وأضاف فيت على أيضا اروتينA٬يحتوي ك ا البيت صبغة بتواجد ج ينت ذي الـ
ب الـقلـ صحة تحسين علـى يعمل الجزر لـكون باإلضافة الـنظر٬ تحسين علـى ويعمل
والفسفور٬ والزنك٬ والحديد٬ والمغنسيوم٬ البوتاسيوم٬ على الحتوائه المناعي؛ والجهاز

هي فيه المتواجدة الفيتامينات أهم  .»B , B? B?, K?, D?ومن
 

ع ومن دة٬ بالمع الحموضة توى مس وازن ت ى عل اعد يس الحساوي الجزر أن إلـى وأشار
وخفض الشيخوخة٬ آثار وتأخير البشرة٬ نضارة وزيادة الرأس٬ فروة في القشرة تكون

بالفم المتراكمة البكتيريا على والقضاء بالـدم٬ الكولسترول نسبة وتقليل الـدم٬  .ضغط
 

أن ن الممك ن م ر٬ األحم الحساوي زر الج أن ام٬ الغن هام س ة التغذي ائية أخص وذكرت
ر غي واع األن ن م و وه ال٬ ومخلـ ا٬ نيئ أو ورا٬ معص أو ويا مش أو ا مطبوخ ل يؤك
ون تل ع تمن ة٬ مهم ة معدني ر عناص ى علـ وي يحت إذ يرة٬ الكث ده فوائ م رغ رة٬ المنتش
ع ويمن عاب٬ الـلـ راز إف د يزي ي وبالـتالـ عابية٬ الـلـ غدد الـ ز ويحف واصفرارها٬ األسنان

للفم الكريهة الـرائحة ويحارب الـفم٬  .جفاف
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لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحساء»سنانة«بدءعنوان مزارع في البصل

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17049العددالكاتب 1تكرار

األحساء»سنانة«بدء مزارع في  البصل

 

العويس  األحساء-محمد

ة أهمي دين مؤك اوي٬ الحس البصل تصيب التي واآلفات األمراض من مختصون وحذر
لحمايته بالمبيدات الرش عملية في الصحيحة الخطوات واتباع الفوري  .التدخل

 
ا خارجه ومن اء٬ األحس محافظة ي ف األهالي من واسعاً اهتماماً الحساوي البصل ويجد
ن م بر يعت ه كون ة أهمي ن م المحصول ذا ه ه يمثل ا لم نظراً المملكة٬ ومدن مناطق من

األحسائيين المزارعين لدى والمهمة المحافظة٬ في الموسمية  .المحاصيل
 
األرض»  خصوبة
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براهيم ال لم مس زارع الم ال د:وق بع الضواحي ي ف ه بزراعت اوي الحس البصل از يمت

الحديث الري بطريقة ويزرع األرض٬ خصوبة لزيادة األحمر٬ الحساوي األرز حصاد
از ويمت خاصة٬ ة نكه ي ويعط لطات والس خ الطب ي ف دة عدي تخدامات اس ه ول ر٬ والغم

طويلة لفترة الحصاد بعد بها يحتفظ التي  .بجودته
 

براهيم ال ال ة:وق لقل ك ذل ود ويع ة٬ عالي ادية اقتص دوى ج ذا اوي الحس البصل بر يعت
ة مفتوح زراعية أرض إلى يحتاج فقط فهو والرعاية٬ ويوجد»الضواحي«التكاليف ٬

ان ك ال ح في األرض لنجاح اختبارا تعد زراعته أن كما الطينية٬ الرملية األراضي في
بشهر٬ ة الزراع قبل األراضي بتطبين يوصى أنه كما الجودة٬ قليل أو جيدا المحصول

والعفن الرطوبة من المحصول جودة على للحفاظ الري  .وبتقنين
 
التسميد»  عملية

 
المسلم باقر المزارع مزارع:وقال في كثيرة مناطق في الحساوي البصل زراعة تكثر

اج يحت ال ه أن ا كم ة٬ الواح اء أنح ي ف ه ل ة والمالئم الخصبة األراضي لوجود األحساء
ار اإلزه ة عملي ون تك ال لكي ة الزراع أخير ت األفضل ومن الجودة٬ عالية مياه لنوعية

وق« ه»الزمل جودت ن م ل وتقل ة٬ النبت ي م.ف تت وأن عف س ة مظل ت تح ه حفظ م ويت
ه علي ة بثل ه ة«تغطيت الحلف بة ة»عش عملي ى إل اج يحت اوي الحس البصل أن موضحا ٬

البصل حجم لزيادة األرض بمساحة ومقنن دوري بشكل  .التسميد
 
أخضر»  حصاد

 
ل قب أخضر يحصد اوي الحس ل البص أن بران الج ر جعف الزراعي المختص وأوضح
ك وذل زي المرك السوق ي ف ل النخي بخوص مربوطة صرر في ويسوق الكامل النضج
خاصة لة س في الزراعية الطرق في يباع فهو التجزئة بيع يخص ما أما بالجملة٬ لبيعه

ن بي ا وزنه ون ن12-9يك م د الجي ج للمنت و الكيل عر س دل ومع و٬ ى3كيل 4إل
الطلب ادة لزي ع البي سريعة المنتجات ن م بر يعت اوي الحس البصل أن دا مؤك رياالت٬

 .عليه
 
وآفات»  أمراض
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م النبات وقاية أخصائي المبارك.وقال ي:جعفر ف تكون البصل بذور زراعة وقت إن

ة»أكتوبر«شهر الدائم األرض ي ف زرع ي ك ذل د بع م ث ا يوم تين س دة ولم المشتل في
ى حت ا يوم عشر خمسة ل ك األخير الشهر في الري فترة تبعيد ويتم أشهر٬ أربعة لمدة

يحصد التالي اليوم وفي يروى ثم ويصفر الخضري المجموع  .يلتوي
 
البذور»  انتقاء

 
رأس ذات إبصال ن م ا اختياره م يت أن م األه ن وم ذور٬ الب انتقاء أهمية المبارك وبين

د وبع ري٬ البق ماد بالس األرض فتسمد الدائمة األرض في أما وقوي٬ مستقيم 15واحد
بوضع األرض يز تجه ي ف ميد التس م ويت شهر٬ خالل لمرتين دواجن بسماد يسمد يوما

أشراب في بقري في4سماد زرع10أمتار ت تي ال البصل واع أن أن موضحاً أمتار٬
منها األحساء الهندي«في واألحمر واألصفر األبيض األمريكي  .»البصل

 
الصقة»  مادة

 
ال دات«:وق بالمبي رش وي دقيق٬ ال اض بالبي اب يص ل فالبص راض األم ص يخ ا م

الالصقة المادة إليها المضاف ي.المتخصصة ف البصل بها يصاب التي األمراض ومن
ي ف المحاصيل دوير ت م يت ه ب اإلصابة ور ظه ع ولمن الجذور٬ تورد الجذري المجموع

 .»األرض
 
بالمبيدات»  مكافحة

 
ح وتكاف تربس ال رة حش ل البص ا به اب يص تي ال رية الحش ات اآلف م أه ن م إن ال وق

دل بمع و100بالمبيدات ة50٬مل لآلف مخصص د مبي أي أو ناشرة الصقة ادة م ل م
دة قاع يب وتص برى والك غرى الص ل البص ة ذباب يبه تص تي ال رات الحش ن م ذلك وك

الصقة مادة إليها المضاف المتخصصة بالمبيدات وتكافح  .األوراق
 
عالية»  مواصفات

 
ول لمحص ة اإلنتاجي ة الطاق أن ري٬ لل ة العام ة المؤسس ن ع ابقة س ائية إحص فت وكش
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غ تبل األحساء٬ واحة مزارع في ازات2.5البصل الحي داخل زراعي م دون ل لك طن
ذ من المحصول ة زراع اء٬ األحس ي ف ة المؤسس ت وتبن الواحة٬ في المنتشرة الزراعية

االنتخاب20٬ ق طري عن وإكثاره المحصول على للحفاظ برنامج على وعملت عاًما٬
عالية مواصفات ذات ممتازة ساللة عنه  .ونتج

 
وتكاليف»  أتعاب

 
محصولهم عرض د عن ائيين٬ األحس زارعين للم قلق مصدر المستورد البصل وأصبح
ل للبص الي الح عر فالس ة٬ التكلف دون عار بأس ه بيع ى إل طرون فيض واق٬ األس ي ف

زراعته»الحساوي« وتكاليف بأتعاب يفي ال  .قد
 

للمحصول٬ الثانية المرحلة الحساوي٬ البصل بزراعة المهتمون األحساء مزارعو دخل
مرحلة عليها يطلق والتي الباردة٬ الشتاء موجات هبوب البصل«مع تمر»سناية وتس ٬

الـ ة ذا5قراب ه هد ش أن د بع ة٬ الثالث ة المرحل ي وه اد الحص ة عملي أتي لت هور٬ ش
تسمى والتي األولى المرحلة شهرين قبل البصل«المحصول نقص  .»زراعة

 
تبلغ اإلنتاجية الواحة2.5الطاقة في زراعي دونم لكل  طن
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لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الرياضعنوان بمنطقة البيئة وزارة فرع مدير يلتقي الدوادمي محافظ

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الرياض بمنطقة البيئة وزارة فرع مدير يلتقي الدوادمي  محافظ

 

 واس-الرياض
وان دي ي ف ه بمكتب وم الي ديري الس عد س ن ب لطان س ف المكل دوادمي ال افظ مح ى التق
د ماج دكتور ال اض الري ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف دير م ة المحافظ
منصور المهندس بالمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب مدير يرافقه الفراج٬

 .الكثيري
 

اء٬ اللق ذا به عادته س ن ع براً مع راج الف دكتور بال افظ المح ب رح اء اللق ة بداي ي وف
14



ا ومراكزه بالمحافظة ة والبيئ اه والمي الزراعة ص تخ تي ال الموضوعات ا واستعرض
ة الحيواني ثروة ال ان مهرج ة إقام ة مناقش ى إل افة باإلض ا٬ وتنميته ا تطويره بل وس

للمهرجان االستعدادات وآخر القادم٬ الشهر خالل  .بالمحافظة
 

وزارة ال رع ف ذلها يب تي ال ة والزراعي ة البيئي ود الجه اء اللق ة نهاي ي ف السديري ن وثم
ة وخدم ة البيئ ى عل اظ الحف بيل س ي ف ة بالمحافظ وزارة ال ب ومكت اض الري ة بمنطق

المحافظة  .مزارعي

 

15



 

لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع أهداف يستعرض تبوك بمنطقة البيئة وزارة فرع

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

البيئة أسبوع أهداف يستعرض تبوك بمنطقة البيئة وزارة  فرع

 

 واس-تبوك
التحضيري اع ٬االجتم وم الي وك تب منطقة في والزراعة والمياه البيئة وزارة بفرع عقد

لعام البيئة من1441ألسبوع اعتبارا ينطلق الذي عار1441/7/26هـ ش تحت هـ
مجتمعنا( لرفاه بيئتنا ي)نحمي الرويل زاع ه دس المهن رع الف ام ع مدير برئاسة وذلك

ور ط19وبحض والرواب ات والجمعي اص الخ والقطاع ة الحكومي ات الجه ن م ال ممث
بتبوك الفرع بمقر وذلك ٬  .البيئة
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ة البيئي ة الثقاف ر نش ة وأهمي ة البيئ بوع أس وم مفه ي الرويل أوضح اع االجتم ة بداي ي وف
اف أطي ع جمي دى ل ا مكوناته ع بجمي ة البيئ ى عل ة للمحافظ ي الوع ادة وزي المجتمع ب
على الحفاظ البيئة أسبوع أهداف أهم من أن مؤكداً ٬ النشء بين خاص وبشكل المجتمع
٬ دوير الت وإعادة والنفايات الفطرية والحياة البحرية البيئة تأهيل إعادة و النباتي الغطاء
ة المدني ة الحكومي ات للمؤسس بر أك دور ل بتفعي م يهت ة البيئ بوع أس أن ى إل يراً مش
٬ ة البيئ ى عل اظ الحف ي ف ة التطوعي روابط وال ات والجمعي الخاص والقطاع والعسكرية
ات الجه ن م ة جه ل ك ودور تقام س تي ال طة األنش تعراض اس اع االجتم الل خ م وت

عليها ويحافظ البيئة يخدم ما كل لتحقيق والتعاون التنسيق على والتأكيد  .المشاركة
 

ات الجه ن م حضر من ل لك ديره وتق شكره عن ي الرويل أعرب اع االجتم نهاية وفي
ل وتفعي وتنميتها البيئة على وحرصهم اهتمامهم على يدل والذي االجتماع في المشاركة

األسبوع هذا أهداف لتحقيق المشترك  .العمل
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لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر برنامجعنوان الحياة"تدشين وبستان الشرقية"أملي بزراعة

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

برنامج الحياة"تدشين وبستان الشرقية"أملي  بزراعة

 

 واس-الدمام
ارك مب الشرقية ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ب نائ ن دّش

امج برن ات فعالي وم٬ الي بي٬ العتي ود اة"حم الحي تان وبس ي اإلدارة"أمل ه تنظم ذي ال ٬
ور بحض بالشرقية٬ ة البيئ وزارة رع ف ع م بالشراكة رقية الش ة بالمنطق م للتعلي ة العام
ة الزراع رع ف تل بمش ك وذل الزهراني٬ سعيد التعليم بإدارة الخاصة التربية إدارة مدير

 .الرئيس
 

فيه يشارك الذي البرنامج إلى24ويهدف يومين٬ ويستمر اإلعاقة٬ فئات تمثل مدرسة
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ة الزراعي ارات المه ة وتنمي ة الخاص ات االحتياج ذوي الب لط ة الزراعي ة الثقاف ر نش
والسمعي البصري وق الع ة لفئ األول اليوم وٌخصص الزراعي٬ العمل على وإطالعهم
ة الحكومي ات القطاع ن بي للشراكات الً تفعي أتي وي والتوحد٬ الفكرية التربية طالب يليه

الخاصة االحتياجات فئات لخدمة  .والخاصة
 
ة60وقام الزراعي األدوات ب ل العم وا ومارس تل بالمش ات النب ول حق ي ف ة بجول طالبا

حر التص مكافحة ن ع روض لع واستعموا ل٬ العس رز وف النحل ا خالي ى عل وا وتعرف
م قيامه ى إل إضافة اه٬ المي تهالك اس وطرق الشرقية المنطقة في النباتي الغطاء وزيادة

األشجار من عدد  .بزارعة
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لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحساء45مصادرةعنوان أسواق في المحلي الحطب من طنا

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 15تكرار

أسواق45مصادرة في المحلي الحطب من طنا
 األحساء

 

 واس-األحساء
اه والمي ة البيئ وزارة ب لمكت ة التابع ة الميداني رق الف ادرت ص

أمس ذة المنف ية التفتيش ا جوالته خالل باألحساء ا45ًوالزراعة طن
الباعة ن م مجموعة عبر للبيع معروضة المحلي والفحم الحطب من

التجارية المحال بعض وفي  .الجائلين

 
ر الجائ اب االحتط ة مكافح ة حمل ار إط ي ف ب المكت ود جه أتي وت
ات الجه ومشاركة األحساء محافظة من بمتابعة البيئة على والحفاظ
اظ للحف المجتمعي الوعي تعزيز بهدف المختصة والقطاعات األمنية
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الطبيعية والمراعي البيئي التوازن  .على

 
اء باألحس ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ام ع دير م د وأك
ذه ه ن م د للح ب المكت ود جه تمرار اس ل٬ الخلي راهيم إب دس المهن
بط وض ة لمالحق ية التفتيش والت الج ل تتواص ث حي اهرة٬ الظ
المراعي لنظام ا وفق م عليه المفروضة العقوبات وتطبيق المخالفين٬

التنفيذية والئحته  .والغابات
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لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر دورةعنوان ينظم بجازان البيئة وزارة الزراعية"فرع الريفية "التنمية

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

دورة ينظم بجازان البيئة وزارة الزراعية"فرع الريفية  "التنمية

 

 
 واس-جيزان

التدريبية الدورة اليوم رع"بدأت ف ا ينظمه تي ال ٬ تدامة المس ة الزراعي الريفية التنمية
وزارة ال رع ف دير م ب نائ ور بحض ازان٬ ج ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة
ي الزراع دريب الت ز بمرك ك وذل ٬ ع المني دهللا عب ن ب دالعزيز عب دس المهن ة بالمنطق

 .بجازان
 

ة الريفي ة التنمي امج برن أن ة التدريبي دورة ال اح افتت الل خ ع المني دس المهن ح وأوض
خالل من ٬ متوازنة واجتماعية اقتصادية تنمية تحقيق إلى يسعى ٬ المستدامة الزراعية
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ى إل يراً مش ددة٬ المتج والمائية والزراعية الطبيعية للموارد والمستدام األمثل االستغالل
ف تعري ى إل دف ته متخصصين دربين مت اركة بمش ام أي ة خمس تمر تس التي الدورة أن

الواعدة القطاعات في الثمانية البرنامج بفروع والمتدربين  .المزارعين
دكتور ال تدامة المس ة الزراعي ة الريفي ة للتنمي ذي التنفي دير الم تعرض اس ه جانب ن م
ذات دة الواع القطاعات ن م دداً ع تهدف يس ذي ال امج البرن اور مح الشعيبي عبدالعزيز

إطالق خالل من الزراعيين٬ للمنتجين النسبية تشمل8الميزة قطاع لكل فرعية برامج
٬ العسل اج وإنت النحل ة تربي ر وتطوي ٬ ي العرب ن الب وتسويق وتصنيع وإنتاج تطوير
ك وكذل ٬ ه الفواك وتسويق وتصنيع وإنتاج وتطوير الورد٬ وتجارة زراعة قطاع وتنمية
ي مرب صغار اع قط ر وتطوي األسماك٬ ومستزرعي الصيادين غار ص درات ق ز تعزي
ن م المضافة ة القيم ر وتطوي ٬ ة البعلي المحاصيل ة زراع ر تطوي ب جان ى إل الماشية٬

التقليدية الزراعية الريفية واألنشطة الصغيرة  .الحيازات
 

ة٬ المملك ي ف ذائي الغ األمن تحقيق في اإلسهام في تكمن البرنامج أهداف أن إلى وأشار
دادات إم ير وتوف وصحي٬ آمن ذاء غ واستهالك الغذاء٬ على الحصول سهولة وضمان

مستقرة  .غذائية
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لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجراد:البيئةعنوان مكافحة عمليات يعيقون مكة في نحالون

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2227العددالكاتب 1تكرار

الجراد:البيئة مكافحة عمليات يعيقون مكة في  نحالون

 
 

السلمي المكرمة-فيصل  مكة

ة مك ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ل قب ن م المكلفة الميدانية الفرق تواجه
تجاوب دم ع رأسها ى عل ة الميداني امهم مه ذ تنفي ي ف ات معوق الجراد لمكافحة المكرمة
ر تتأث ال حتى ة آمن ع مواق ى إل رحيلهم ت ة عملي ي ف الفرق مع المناحل أصحاب وتعاون

الرش بعمليات  .مناحلهم
 

ى»مكة«وعلمت إل ع رف المقدسة بالعاصمة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب أن
لمكافحة المكلفة الميدانية الفرق عمل من تحد التي المعوقات المكرمة مكة منطقة أمارة
ي ف المكافحة ع م اوبهم تج دم وع واقعهم٬ بم المناحل أصحاب تمسك مقدمتها في الجراد
ة عملي ي ف تخدمة المس والجوي األرضي رش ال ات عملي عن بعيدة مواقع إلى ترحيلهم

الموقع وتطهير  .المكافحة
24



 
اف االستكش ي ف ا أعماله رت باش ة للمكافح ة الميداني رق الف أن ى إل ة البيئ ارت وأش
رش ال ات عملي وتستوجب الجراد٬ أسراب بها يوجد التي المواقع جميع في والمكافحة
ع م ا خصوص ة٬ المقدس مة بالعاص اإلداري اق للنط ة التابع ز والمراك رى الق ي ف

المملكة أجواء لها تعرضت التي المطرية والحالة الجوية  .المنخفضات
 

ع م المقدسة بالعاصمة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت تواصل أخرى جهة من
ي الت ات واألوق الرش بمواقع وإبالغهم اإلدارية٬ المنطقة نطاق ضمن المناحل مسؤولي
عن ل النح اد وإبع ذلك٬ ب الين النح اقي ب إشعار ل أج من ة المكافح ات عملي ا فيه يتم س

وحمايته الرش  .مواطن
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لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بـ529ترقيمعنوان اإلبل من رأس إلكترونية«ألف آمنة»شرائح

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد20753العددالكاتب 1تكرار

بـ529ترقيم اإلبل من رأس إلكترونية«ألف  آمنة»شرائح

للمالك6قبل الممنوحة المهلة انتهاء من  :»البيئة«..أيام
 

 
 
 

الكثيري  جدة-داوود
 

و نح رقيم ت ن ع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت رائح529أعلن بش ل اإلب ن م رأس ف ال
أصل من آمنة٬ اج1,200إلكترونية اإلنت تحسين بهدف ك وذل ة٬ المملك ي ف ل إب رأس ون ملي

ل قب ك وذل ة٬ الحيواني األمراض وضبط واستقصاء المستدام٬ ة6الحيواني المهل اء انته ن م ام أي
الوزراء مجلس من والمحددة اإلبل٬ لمالك  .الممنوحة

 
اإللكترونية الشريحة أن الوزارة تقريبا-وأوضحت األرز حبة بحجم هي على-والتي تحتوي

ها٬مثل نفس ل اإلب ات بيان ى إل افة إض ك٬ المالِ ات ون(بيان الل ر٬الجنس٬ ت)العم تح ا زرعه م يت
ا رقًم تحمل ل اإلب ترقيم في المستخدمة اإللكترونية الشريحة أن مؤكدة الرقبة٬ في وتحديدا الجلد

26



من الغرض15تسلسليًا ذا له أ مهي جهاز بواسطة بها المرتبطة المعلومات قراءة يمكن »وحدة
استباق ى عل تساعد ا أنه إلى إضافة الحيوانات٬ على تهيج أو ضرر أي تسبب وال آمنة إنها كما

والعالج المواجهة بخطط الوبائية الحالي»األمراض الوقت في مجانية تقدم أنها إلى  .مشيرة
 

للمالك افع من ا ومنه ا٬ حالي ل اإلب يشمل والذي اإللكتروني٬ الترقيم منافع الوزارة من:وعدّدت
ل ونق ات وإثب ياع الض ن م م أمالكه ظ وحف ة٬ الحيواني ثروتهم ل مي الرس ق التوثي ة ناحي

تشمل للوزارة استباق:ملكيتها٬ومنافع ا٬ وأنواعه ة المملك ي ف ل اإلب أعداد عن شاملة رؤية بناء
ى إل إضافة ي٬ الحيوان اإلنتاج لتحسين خطط وتنفيذ والعالج٬ المواجهة بخطط الوبائية األمراض
رق الط ى عل رور الم وادث ح ن م د والح ائبة الس ل اإلب بط بض ك وذل ع للمجتم ة العام ة المنفع

 .السريعة
 

وهي4وأوضحت اإللكتروني ترقيم لل ة(خطوات وتعبئ وزارة٬ لل ي االلكترون ع للموق دخول ال
ترقيم ال ب طل ى عل ة الموافق يرا وأخ المختصة٬ ات الجه ن م ب الطل ة مراجع م ث ن وم ب٬ )الطل

من ثر أك رقيم ت تستهدف ا أنه ى إل ة مناطق٬1,200الفت ف مختل ي ف ل اإلب ن م رأس ون ملي
 .المملكة

 
إلى ة الهادف ة الوطني ة التنمي خطط مع تماشيًا ل لإلب ي اإللكترون والتسجيل الترقيم برنامج ويأتي
اء واالستقص تدام المس ي الحيوان اج اإلنت ين وتحس ة٬ للمملك ة الحيوي وارد الم تدامة اس مان ض

الحيوانية األمراض على  .والسيطرة
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لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر صح«عنوان البيئية»إرميها النظافة على الضوء يسلط

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17049العددالكاتب 1تكرار

صح« البيئية»إرميها النظافة على الضوء  يسلط

 

الصفار  الدمام-جعفر
 

مجموعة صح«اختتمت ا وان»إرميه عن تحت معرضها مؤخرا تطوعية ة«الـ البيئ
والمياه»للجميع البيئة وزارة فرع إشراف تحت الـدمام مجمعات أحد في أقيم والـذي ٬

الشرقية بالمنطقة  .والزراعة
 

الصديقة ات الحاوي واع أن تعراض واس بيئية الـ نظافة الـ ى عل الـضوء المعرض وسلـط
بيئة٬ والـ وان والحي ان٬ اإلنس ى علـ ا رميه ار وآث ات للنفاي دوير الت ادة إع وطرق ة للبيئ

28



نباتي الـ اء الغط ادة وزي الوطني االقتصاد ع لرف ة الزراع ة أهمي إيضاح ى إل باإلضافة
ات النبات يب تص تي ال راض األم أنواع ب ف التعري م ت ا كم ذلك٬ ل صحيحة الـ طرق والـ

االستخدامات وسلـبيات الحشرية المبيدات وعرض منها٬ والـوقاية معالجتها  وكيفية
 

ة ثقاف يخ وترس التشجير ى عل لـتشجيعهم لـألطفال ركناً المعرض وتضمن لها٬ الخاطئة
البيئة على  .المحافظة

 
م الـشرقية بالمنطقة والـزراعة والمياه الـبيئة وزارة فرع عام مدير سعادة ر.وأكد عام

والمهتمين٬ للمتطوعين الدعم وتقديم البيئة يخص ما بكل الـفرع اهتمام علـى المطيري٬
ة لمجموع شكر الـ دم ق ا صح«كم ا لنشر»إرميه تمرة والمس ة الفعال اركتهم مش ى عل

ة ببيئ دًا تحدي رقية الش ة والمنطق كة المملـ تنعم لـ تويات المس ع جمي ى عل ئي البي ي الوع
نظيفة  .صحية
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لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تدريبيةعنوان دورة يعقد ببيشة البيئة وزارة مكتب

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2887العددالكاتب 1تكرار

تدريبية دورة يعقد ببيشة البيئة وزارة  مكتب

 

عسير ثعيل–صحيفة آل  :حنيف
ن االثني أمس ة بيش ة بمحافظ ة البيئ وزارة ب مكت ر??أقام دق????فبراي فن ة بقاع

ر ومدي الزراعة وزارة ل وكي سعادة من توجيه على بناًء تدريبية دورة ٬ جراند الخبتي
دورة د عق م ت د فق ٬ ة بالموافق ير عس ه بمنطق ة الزراع رع ف دير وم ة النباتي ثروة ال عام
للشركات ذكور الم وزاري ال رار الق ى عل اًء بن ل العم ة آلي ي ف ف للتعري ك وذل تدريبية

ديم تق ل تأهي ي ف زارعين الم ار وكب ات والجمعي يالخاصة ف ة الميداني ال األعم خدمات
ب وطري بيشة بمحافظة الوزارة مكتب مدير بحضور ٬ الحمراء النخيل سوسة مكافحة
منطقة في البرامج ومدير الشركات وأصحاب عليها التابعة الزراعية والوحدات وتثليث

 عسير
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لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفاوعنوان منظمة خبراء وفد يستقبل بجازان الزراعة عام مدير

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الفاو منظمة خبراء وفد يستقبل بجازان الزراعة عام  مدير

 

 واس-جيزان
ن ب محمد المهندس جازان بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير استقبل
ن الب مجال في المتخصصين الفاو منظمة خبراء من وفدا اليوم٬ بمكتبه عطيف آل علي
المنيع عبدالعزيز المهندس الفرع مدير نائب بحضور ٬ الحقلية والمحاصيل  .والمانجو

 
ها تضاريس ي ف وع تن ن م ه ب از تمت ا وم ازان ج ة منطق عن عرض ى عل د الوف واطلع
وب وحب توائية اس ة فواكه ن م المحاصيل وتنوع الزراعية المساحات ووفرة ٬ ومناخها

عطرية المنطقة,ونباتات به تتميز الذي البن إلى  .باإلضافة
 

بة بالنس ه وكثافت اج اإلنت لجودة والسلوكيات الممارسات أفضل بحث اللقاء خالل وجرى
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ى عل ل والعم دواها ج دى وم المزارعين قبل من المتبعة الحالية واآلليات والمانجو للبن
لألفضل  .تطويرها

 
لشرح واستمع الزراعية األبحاث مركز اليوم سابق وقت في زار قد الخبراء وفد وكان
ة الترب بر ومخت اتل والمش ز المرك ول حق عن حكمي د محم المهندس المركز مدير من
ث وبح ٬ ة الزراعي يل المحاص ف مختل ي ف زارعين الم اد إرش ة وكيفي اه والمي
ة خدم ي ف وتسهم ة بالمنطق ة الزراعي األبحاث اءة كف ع رف في تسهم التي الموضوعات

 .المزارعين
 

ة الزراعي ة للتنمي دولي ال الصندوق ب مكت ٬ الوفد زيارة شملت اد"كما ومشروع"إيف
ة تهيئ ي ف الصندوق دور بُحث حيث ٬ جازان بمنطقة والمانجو البن سالسل 60تنمية

و ة نموذجي ن ب ة من10مزرع األرض يز تجه ى عل تمل تش ة نموذجي انجو م زارع م
دات ومع واألسمدة المبيدات وتوفير الحديث الري ونظام الشتالت وتوفير الحراثة حيث
ة الخدم ز ومرك ة واإللكتروني ة المكاني ويقية التس ات المنص اء إنش و اد الحص وأدوات

التخزين ووحدة الحصاد بعد ما ووحدة تدريب لمركز باإلضافة  .الزراعية
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لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنيةعنوان المياه لشركة الغربي القطاع رئيس يستقبل المكرمة مكة منطقة أمير سمو

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 11تكرار

رئيس يستقبل المكرمة مكة منطقة أمير سمو
الوطنية المياه لشركة الغربي  القطاع

 

 واس-جدة
الفيصل د خال ير األم الملكي السمو صاحب ادم,استقبل خ مستشار

ريفين الش رمين ة,الح المكرم ة مك ة منطق ير ارة,أم اإلم ر مق ي ف
اليوم الوطنية,بجدة المياه لشركة الغربي القطاع المهندس,رئيس

الغامدي  .محمد
 

ة المنطق محافظات ي ف الشركة ال أعم عن نبذة إلى سموه ,واستمع
الخدمات٬ جودة وتحسين الصحي٬ والصرف اه المي بخدمات تتعلق

للعام السنوي التقرير سموه تسلم  .م2019فيما

33



 

لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الذكية..بالفيديوعنوان العدادات بعد المياه فاتورة احتساب يتم هكذا

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد2404العددالكاتب 1تكرار

الذكية..بالفيديو العدادات بعد المياه فاتورة احتساب يتم  هكذا

 

 

 الرياض–المواطن

ة ودقيق ة إلكتروني ة بطريق ل تعم ة الذكي دادات الع أن ة الوطني اه المي ركة ش حت أوض
بشري تدخل أي دون بعد عن القراءات بإرسال تقوم أن قبل القراءة٬  .الحتساب

 

قارنت تر٬ توي يرة القص دوينات الت ع بموق ابها حس ى عل ديو في مقطع الشركة ونشرت
الفيديو على وعلقت الذكية٬ العدادات وبعد قبل الحال بين صرنا“خالله وكيف كنا وين

الذكية العدادات بهاشتاق”مع وأرفقته أكثر“٬  .”وضحناها
 

ة٬ المدرس ن م عودتهم ب عق الشارع ي ف يسيرون م وه ال أطف ديو الفي مقطع في ظهر
عن ال األطف أحد أل ليس داد٬ ع ات بيان راءة بق وم يق دادات الع راءة ق موظف ان ك بينما

المياه عدادات بقراءة يقوم شخص أسرع بأنه زميله عليه ليرد الرجل٬  .هوية
 

انوا ك ث حي ازل٬ المن ن م ادرة الص ائالت الع ن م ير الكث وات أص ديو الفي د رص ا كم
34



ه بأن م عليه ذكي ال داد الع ليرد عنهم٬ تغيبه وسبب العدادات٬ قارئ عن جميعاً يتساءلون
تدخل أي دون وب رة الفوت ام لنظ د بُع عن االستهالك قراءات بإرسال يقوم ولكنه موجود

المملكة أنحاء جميع في  .بشري
 

ي٬ اإللكترون رع الف خالل من د بع عن المياه خدمات تنفيذ يمكن أنه إلى الشركة ولفتت
تهالك االس دل مع ة معرف ن م وا يتمكن تى ح اآلن ه ب جيل التس واطنين الم ن م ت وطلب

الرابط هذا طريق عن وذلك الخدمات٬ من وغيرها الفواتير على  :واالطالع
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لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العشرينعنوان قمة اهتمامات يدخالن والزراعة الغذاء

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد2227العددالكاتب 1تكرار

العشرين قمة اهتمامات يدخالن والزراعة  الغذاء

 
 

 

يماني المكرمة-أماني  مكة

ا نظرن إذا ف العشرين٬ مجموعة دول لدى طرق مفترق على اليوم والزراعة الغذاء يقف
ود العق دى م ى عل ة الزراعي ة اإلنتاجي ي ف يرة كب ينات تحس تسجيل جرى وراء٬ ال إلى
ي ف ون يك د ق دم التق ن ولك د٬ المتزاي الم الع سكان لعدد الغذاء على الطلب لتلبية األخيرة
اه٬ المي درة ن ك ذل ي ف ا بم ة٬ والبيئي ة االجتماعي اليف بالتك مصحوبا ان األحي ن م ير كث
مخزون اقص وتن البيولوجي٬ وع التن دان وفق ئي٬ البي ام النظ وضغوط التربة٬ وتدهور

الدفيئة غازات انبعاثات مستويات وارتفاع الغابات٬ وغطاء  .األسماك
 

االستدامة أجل من المتحدة لألمم والزراعة األغذية لمنظمة الخمسة  :المبادئ

الغذائية● النظم في المضافة والقيمة والتوظيف اإلنتاجية  .زيادة
الطبيعية● الموارد وتعزيز  .حماية
الشامل● االقتصادي النمو وتعزيز العيش سبل  .تحسين
اإليكولوجية● والنظم والمجتمعات الناس مرونة  .تعزيز
الجديدة● التحديات مع الحكم  .تكييف

المستدامة التنمية أهداف تربط التي واألدوات والسياسات  :الممارسات
 

د يوج تدامة٬ المس ة والزراع ة األغذي ة لمنظم ة الخمس ادئ المب ع م يا راء20تماش إج
ك وذل تدامة٬ المس ة التنمي داف أه ربط ت تي ال واألدوات والسياسات الممارسات لوصف
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وهي المنظمة٬  :بحسب
 
والخدمات-1 والتمويل اإلنتاجية الموارد إلى الوصول  تسهيل
 

ع جمي ي ف اس الن ن م ن الماليي ات لمئ ش العي بل س ل تحوي اح مفت و ه ة اإلنتاجي تحسين
العالم الصغيرة.أنحاء ازات الحي أصحاب ن م زارعين الم من عدد يزال ال ذلك٬ ومع

إن ف النطاق٬ عة واس ة ريفي ة تحتي ة بني وجود دون وب والخدمات٬ الموارد إلى يفتقرون
المحلي االقتصاد في كاملة مشاركة يشاركون ال العالم في األغذية منتجي  .كبار

 
باألسواق-2 الصغيرة الحيازات أصحاب  ربط
 

ة إنتاجي ثر أك ة وريفي ة زراعي ة تنمي و نح تراتيجية اس أي ن م ي أساس زء ج ل يتمث
فافية وش اءة بكف واق األس ى إل ذائيين والغ زراعيين ال ن المنتجي ول وص ي ف تدامة واس
ر وتوف الحضرية٬ الريفية الشبكات وتنمية الريفي االقتصاد توسع ومع أعلى٬ وتنافسية
ر مخاط ا أيض اك هن ن ولك بر٬ أك ل دخ د لتولي ة هائل ا فرص ا ارتباط ثر األك واق األس
بر٬ أك دورا ة الخارجي ل العوام ا فيه تلعب التي األطول الغذائية القيمة بسالسل مرتبطة
دخالت الم أسعار ى عل ل أق يطرة س الصغيرة ازات الحي حاب أص للمزارعين ون ويك

 .والمخرجات
 
والدخل-3 اإلنتاج وتنويع  تشجيع
 

ة بواب اوز يتج ذي ال ع للمجتم يرة كب د فوائ ب تجل ددة المتع يل المحاص ة زراع إن
وع التن ى عل اظ والحف ي الزراع اج اإلنت ع تنوي ى عل ر األم ر يقتص ال ف ة٬ المزرع
أو راض واألم ات لآلف التعرض ن م د والح ات والنب ة الترب صحة وتحسين البيولوجي
ن م ي المحل والمجتمع للمزارعين أكبر مكافآت يجلب إنه بل القاسية٬ المناخية األحداث

الدخل وتوليد العمل فرص وخلق التغذية تحسين ة.خالل متكامل اج إنت نظم وجود فعند
د فق ة حال في األخرى الدخل مصادر من عائالتهم على الحفاظ المزارعين بإمكان يكون

آخر نشاط في  .اإليرادات
 
قدراتهم-4 وتطوير المنتجين  بناء
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من زءا ج المبتكرة ا التكنولوجي ي ف تثمار واالس درات الق اء وبن ة المعرف اركة مش د تع
تحوال شهدت يرة األخ نوات الس ن ولك تدامة٬ المس ة والزراع ة األغذي نظم إلى التحول
أسفل٬ إلى أعلى من النظم استبدال تدريجيا ويتم المعرفة٬ نطاق توسيع طريق في كبيرا
و نح ة وموجه وق الس و نح ة موجه ة متكامل رق بط ا التكنولوجي و نح ة والموجه

المتعددين المصلحة ألصحاب تشاركية عمليات على تنطوي ما وغالبا  .المزارعين٬
 
األرض-5 واستعادة التربة صحة  تعزيز
 

ون للكرب مصدر بر أك ة الترب كل وتش ل٬ أفض ة وتغذي صحيا ذاء غ ج تنت صحية ة ترب
ر وتوفي التصحر ومنع النظيفة٬ المياه لتوفير األهمية بالغ أمر وهو األرضي٬ العضوي
د الح خالل من المناخ تغير من يقلل مما والجفاف٬ الفيضانات أمام الصمود على القدرة

الدفيئة غازات انبعاثات  .من
 
الندرة-6 وإدارة المياه  حماية
 

شريان باعتبارها والعذبة٬ النظيفة المياه على المغذية واألغذية الصحية الزراعة تعتمد
ة االجتماعي ة التنمي ب جوان ع لجمي رورية ض اه المي إن ف ة٬ اإليكولوجي م للنظ اة الحي

والبيئية  .واالقتصادية
 

بالفعل ية والماش المحاصيل تمثل حيث كبير٬ عطش لديه الزراعي ن%70القطاع م
ى إل يصل ا وم الم٬ الع توى مس ى عل المسحوبة المياه دان%95جميع البل بعض ي ف

 .النامية
 

حي الص رف والص ة٬ المأمون رب الش اه مي ع م ى يتماش اه المي ن م ن آم الم ع اء بن إن
وارد الم ة وحماي ا وتطويره ة المائي وارد للم تدامة المس واإلدارة حية٬ الص ة والنظاف

المياه ونوعية الصحي الصرف مياه وإدارة المائية٬  .البيولوجية
 
البيئي-7 النظام وظائف وحماية البيولوجي التنوع حفظ  تعميم
 

ادة لزي م مه ر أم و وه اإليكولوجي٬ ام النظ صحة من يتجزأ ال جزء البيولوجي التنوع
ة مجموع تخدام واس ظ حف ر ويوف ش٬ العي بل س ى عل اظ للحف روري وض ذاء الغ اج إنت
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ة مواجه ي ف ة والمرون ف التكي على القدرة المحلي والحيواني النباتي التنوع من واسعة
ر وتغيي اه والمي الف األع دادات إم ى عل غط والض ئة الناش راض واألم اخ المن ير تغ

وق الس ات ى.متطلب إل ة الحاج ن م ل تقل ي اإليكولوج ام النظ دمات خ ن م تفادة واالس
ي الغن المي الع تراث ال وم الي أصبح ك٬ ذل ع وم اءة٬ الكف وتحسن ة الخارجي المدخالت

مهددا البيولوجي  .للتنوع
 
دوير٬-8 الت ادة وإع تخدام االس ادة إع ى عل جيع والتش ائر٬ الخس ن م ل التقلي

المستدام  واالستهالك
 

ة التكلف غ وتبل ا٬ ينتجه تي ال ة األغذي ث ثل ي حوال يع٬ يض أو الم٬ الع د يفق ام ع ل ك ي ف
ام الطع لهدر العالمية ي750االقتصادية المحل اتج الن ن م رب يق ا م أي دوالر٬ ار ملي

ات والنفاي ة الغذائي ائر الخس ر تؤث ث حي ير٬ بكث أكبر التأثير لكن سويسرا٬ في اإلجمالي
ة الكمي وخفض الغذائية المواد أسعار رفع خالل من والمنتجين المستهلكين من كل على
دا متزاي وضغطا وارد٬ للم دارا وإه ذائي٬ الغ لألمن تهديدا تشكل فهي بيعها٬ يمكن التي

الدفيئة غازات انبعاثات شكل في البيئة على وخطرا اإليكولوجية٬ النظم  .على
 
المساواة-9 عدم ومحاربة الناس  تمكين
 

المحدود وصولهم يؤدي ما وغالبا المجتمع٬ في تهميشا الناس أكثر من هم الريف سكان
ى إل اومة٬ المس وة وق المحدودة ة التنظيمي درة والق وارد٬ والم ات والمعلوم المعرفة إلى
التحول ن ع الناشئة الفرص ن م تفادة االس ى عل ادرين ق وغير مستعدين ير غ م جعله

قيمة.الريفي إعطاء فإن العالم٬ في الطبيعية الموارد ومديري لألغذية منتجين بوصفهم
ق وتحقي اواة المس دم ع لمعالجة أساسي أمر مستدام غذائي نظام من كجزء لعملهم عادلة

عام خطة في متعددة  .2030أهداف
 

اآلمنة-10 الحيازة حقوق  تعزيز
 

ة فعالي الطرق ثر أك د أح األرض ى إل والوصول المضمونة ازة الحي حقوق تعزيز يعد
يهم أراض ى عل ل األج ل وطوي ل األفض تثمار االس م ودع زارع الم ة هشاش ن م د للح
كل بش واستدامة ة إنتاجي ثر األك ات الممارس جيع وتش ة الطبيعي وارد الم ى عل اظ والحف

 .عام
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األخرى ة الطبيعي وارد والم ات والغاب األسماك ومصايد األراضي ازة حي ة حوكم د تع
اه المي ات طبق وب ونض دهورها وت ات الغاب ة وإزال ائر الج يد الص ب لتجن رورية ض

التربة جودة وفقدان وصوال.الجوفية جيدا تصميما المصممة الحيازة أنظمة  وتولد
 

و النم اب أعق ي ف ق للقل د متزاي سبب وهو النزاعات٬ من الحد في وتساعد إنصافا أكثر
الوصول ن ويمك ة إنتاجي ثر أك ألراض النطاق واسعة االستحواذ ات عملي ي ف األخير

 .إليها
 

والدخل-11 اإلنتاجية لتعزيز االجتماعية الحماية أدوات  استخدام
 

ر وتوف ف٬ الري ي ف والجوع ر الفق ن م د الح ي ف رئيسيا دورا االجتماعية الحماية تلعب
ح يتي ا مم راء٬ الفق ع لجمي الي الم ان واألم يولة الس األصول وتحويالت النقد مثل تدابير

مستقبلهم في االستثمار وسائل  .لهم
 

ان٬ واالئتم أمين الت ود قي ف تخفي ي ف دابير الت ذه ه تساعد أساسي٬ دخل توفير خالل من
طة أنش ي ف راط واالنخ ة٬ الخاص ة التجاري الهم أعم دء لب ة الفرص راء للفق ح يتي ا مم

األجيال متعدد الفقر دائرة من الخروج المطاف نهاية وفي  .مربحة٬
 

المتوازنة-12 الغذائية النظم وتعزيز التغذية  تحسين
 

ر غي بشكل ة مرتفع واجتماعية اقتصادية تكاليف يفرض أشكاله بجميع التغذية سوء إن
اس الن ات احتياج ر توف ة الغذائي م النظ أن د يع ا م ا وغالب دان٬ البل ع جمي ى عل ول مقب
السياسات تفضل ا م يرا فكث ان٬ األحي ن م ير كث ي ف ال الح هو ليس هذا ولكن الغذائية٬
د الح ى إل يميل مما السلع٬ من محدودا عددا اإلنتاجية على حصرا تركز التي الزراعية
ة الحال دهور ت إلى يؤدي مما الريفية٬ المناطق في سيما وال المتنوعة٬ األغذية توفر من

للناس  .الغذائية
 

الصدمات-13 ضد وحماية المرونة..منع  تعزيز
 

ر الفق ى عل اء للقض م األم ذلها تب تي ال ود الجه وض يق وارث والك ات األزم رار تك إن
المستدامة التنمية وتحقيق التغذية وسوء  .والجوع
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عن ة الناجم واألضرار الخسائر ربع حوالي في تسببت حيث بشدة٬ الزراعة تضررت

النامية البلدان في الطبيعية والكوارث  .األخطار
 

ثروة ال أو ة الزراع ى عل دون يعتم ذين ال خاص األش ى عل ا أساس االت الح ذه ه ر تؤث
ودخلهم طعامهم على للحصول األسماك صيد أو الغابات أو  .الحيوانية

 
الصدمات-14 على للرد  االستعداد
 

غيرة الص ازات الحي حاب أص ن المنتجي ى عل ب الغال ي ف وارئ الط االت ح ر تؤث
األسريين العاصفة٬.والمزارعين قلب في يكونون ما غالبا فإنهم األزمة تضرب عندما

المحدودة ة اإلنتاجي أصولهم أيضا ل ب فحسب٬ المحاصيل يفقدون هؤالء.وال د يع م ل
اق نط ى عل رة الهج دفقات بت ون يرتبط ا م ا وغالب هم أنفس ة إعال ى عل ادرين ق كان الس

 .واسع
 

ون يك أن يجب الصمود٬ على القدرة وبناء الكوارث مخاطر من الحد جهود من كجزء
ا له تجابة واالس ات واألزم دمات الص ع توق ى عل ادرين ق عفون المستض خاص األش

والبطيئة السريعة التهديدات لدرء المعلومات نقل يعني وهذا منها٬  والتعافي
 

دد ته والتي معها٬ والتعامل والجفاف٬ المدارية والعواصف الفيضانات مثل تحدث٬ التي
ات والحيوان يل للمحاص اه المي ادر مص وث تل أو اج اإلنت دمير ت أو ول األص دمير بت

 .واألشجار
 

المناخ-15 تغير مع والتكيف  المعالجة
 

تدامة المس ة والزراع ذائي الغ ن األم ق تحقي داف أه أن د متزاي كل بش ح الواض ن م
قة منس ة بطريق معالجة ى إل وتحتاج متشابكة المناخ تغير لتحديات درة.والتصدي ق إن

معيشة سبل على المدى بعيدة آثار لها المناخ لتغير االستجابة على الزراعية القطاعات
الوطنية االقتصادات وعلى النامية البلدان من عدد في الناس ه.غالبية نفس ت الوق ي وف

ة الدفيئ ازات غ ات النبعاث مهما مصدرا الزراعة ر.تعد لتغي اريس ب ة اتفاقي داف أه إن
األخرى األراضي تخدام اس ات وقطاع الزراعة تكون أن الضروري من تجعل المناخ
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المناخ حل من  .جزءا
 

البيئي-16 النظام مرونة  تعزيز
 

تكثيف ق تحقي م ويت الزراعة٬ ف وتكثي اإليكولوجي ام النظ ة مرون بين مقايضات توجد
للمحاصيل النطاق ع الواس اج اإلنت ك ذل ي ف ا بم التخصص٬ خالل من ادة ع الزراعة

ة المكثف ة الحيواني ة الزراع أو ة.الفردية األدل ن م دة متزاي ة مجموع اك هن ك٬ ذل ع وم
ى عل ادرة ق ير غ ة أحادي ة تربي دمها تق تي ال ي اإليكولوج النظام دمات خ أن ن تبي تي ال

اإليكولوجي للنظام وتلوثها للمدخالت الباهظة التكاليف ى.تعويض عل ف التكثي ل ويعم
أصحاب ع م الحال و ه ا كم صغيرة٬ وارد الم قاعدة تكون عندما خاصة النظام٬ إجهاد

الصغيرة  .الحيازات
 

والتنسيق-17 السياسي الحوار  تعزيز
 

ال أعم دول لج ة والتحويلي ة المتكامل ة الطبيع ب كل2030تتطل بش ر تنظ ات سياس
القطاعات ن بي اون والتع االتصاالت دعم وت القطاعات ن بي روابط ال في ى.منهجي عل

يشمل تدامة لالس امال متك ا نهج والزراعة األغذية قطاع يتبع أن يجب الخصوص وجه
والمفاضالت آزر الت ه أوج وتحليل خرائط ورسم الصلة٬ ذات القطاعية السياسات تقييم
م والنظ ة األغذي تدامة اس ة حال م وتقيي ة٬ والبيئي ة واالجتماعي االقتصادية المجاالت بين

ودوافعها وأسبابها الرئيسية القضايا وتحديد  .والزراعة
 

االبتكار-18 نظم  تعزيز
 

المستدامة التنمية أهداف معظم تحقيق من تمكن التي الرئيسية العوامل أحد االبتكار يعد
ة والريفي ة الزراعي والت للتح يا رئيس ا ات.ومحرك التقني ى إل ط فق ار االبتك ير يش ال

ة٬ الزراعي ة اإليكولوجي ات والممارس نة٬ المحس يل المحاص واع أن ل مث ات٬ والممارس
ام الع القطاعين بين الشراكات مثل التنظيمية األشكال إلى أيضا ولكن الحيوية والتقنيات

المزارعين وتعاونيات  .والخاص
 

من تبعدين مس زارعين الم ن م دد ع يظل يرا٬ أخ إحرازه جرى ذي ال التقدم أن ورغم
ر غي كل بش ا وحرمان را فق ثر األك خاص األش م وه ني٬ والتق االجتماعي ير التغي د فوائ
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الريفية المناطق في معظمهم ويعيش للحكومات.متناسب٬ ينبغي ذلك٬  لتصحيح
 

معالجة خالل من الصغيرة ازات الحي حاب أص د يفي ذي ال ار االبتك تشجيع والشركاء
المخاطر وتقليل الدخل وزيادة والمرونة٬ االستدامة تحسين مثل  .قضايا

 
والتمويل-19 االستثمار وتحسين  التكيف
 

ن يمك ف كي ات إثب ى عل ي الريف ول التح جع تش تي ال ات للسياس دعم ال اء بن وي ينط
ق تحقي ي ف ا مادي اهم يس أن تدامة المس ي والزراع ذائي الغ اج اإلنت م نظ ي ف تثمار لالس

أوسع وطنية  .أهداف
 

الزراعي ر والتطوي البحث في العام االستثمار أن إلى البلدان من عدد من الدالئل تشير
د عوائ ق يحق ة الريفي ة التحتي ة البني ي وف ن للمنتجي ات المعلوم ى إل والوصول م والتعلي

المدخالت دعم مثل األخرى٬ النفقات من بكثير أصحاب.أعلى ك ذل في بما المنتجون٬
أن ة حقيق ن م رغم ال ى عل الزراعة ي ف ل األوائ تثمرون المس م ه الصغيرة٬ الحيازات
ر٬ الفق ك ذل ي ف ا بم ددة٬ مح ودا قي ون يواجه ا م ا غالب غيرة الص ازات الحي حاب أص
الوصول وضعف ن٬ آم بشكل ا إليه الوصول ة إمكاني دم ع أو األراضي إلى واالفتقار

المالية والخدمات األسواق  .إلى
 

المؤسسي-20 اإلطار وإصالح التمكينية البيئة  تعزيز
 

ات الجه ي ف دا متزاي ا تنوع ة الريفي دمات الخ ير لتوف ير المتغ المؤسسي هد المش يعكس
ة الفاعل ات الجه ذه ه دني٬ الم ع والمجتم المنتجين ومنظمات الخاص القطاع من الفاعلة
قة والمنس ة الرقابي الجهة دور إلى الوحيد الخدمات مزود من للدولة المتغير الدور تعني
ور األم ن م ا يجلبونه تي ال ارات والمه والمعرفة الخدمات مقدمي تنوع ويعد والميسرة٬
وإدارة تدام٬ مس بشكل وارد الم وإدارة ة٬ اإلنتاجي ين تحس من المنتجين لتمكين الحاسمة

لها واالستجابة أوسع أسواق إلى والوصول مربح٬ بشكل  .مزارعهم
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لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بـــعنوان الصحراوي الجراد أسراب يكافح باألحساء الزراعة يبرين”مكتب ”جنوب

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بـــ الصحراوي الجراد أسراب يكافح باألحساء الزراعة جنوب”مكتب
 ”يبرين

 

 
 

الزراعة نيوز-وزارة  األحساء

اف واستكش ة مكافح ات عملي اء باألحس ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ابع يُت
الصحراوي٬ زالجراد مرك ن م واردة ال للتقارير والمتابعة المتواصل الرصد خالل من

سبق تي ال اطق المن ي ف وخصوصاً الجراد أسراب تتبع بجدة المهاجرة واآلفات الجراد
ن يبري ز مرك مل تش تي ال ة المحافظ ن م ة الجنوبي ة الجه ة خاص راد٬ الج ا غزاه أن
ة زراع ن م ا له بة المناس ة البيئ لتوفر وذلك وماحولها؛ وحرض لها٬ المجاورة والهجر

كثيف زراعي ونطاق  .أعالف
 

ة التابع ة غزال هجرة زارعين م د اح من بالغ أول للمكتب ورد بأنه المكتب أوضح فقد
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السبت يوم وذلك يبرين٬ د6/21لمركز أح ى عل الجراد من سرب وجود عن يُفيد هـ٬
م ت زارع المُ ن م ديوهات والف الصور ومشاهدة البالغ من التأكد وبعد القمح٬ المحاصيل

المعنية اإلدارة وإبالغ السريع  .التحرك
 

ام الع دير الم عادة س ي ف الً ممث باألحساء٬ الزراعة مكتب وجه ل٬عليه٬ الخلي راهيم إب
ث حي اكر٬ الب الصباح ذ من رق الف يز تجه خالل من واالستنفار الالزمة٬ التدابير باتخاذ
ة واقعي ثر أك صورة واعطاء ة المنطق ح لمس استكشاف وفرقة مكافحة فرقتين إنطلقت

ائيةللتحرك٬ المس ترة الف ي ف افح المك دأت ب افة المس د ولبع ة٬ الالزم الفرق ب ا ودعمه
الجراد ون ك ال٬ً لي ه حركت ل وتق األرض ى عل اثم ج الجراد ون يك حيث الجراد٬ برش

النهار فترة في ينشط ليالً)يطير(الصحراوي حركته فرق.وتقل أن على المكتب وأكد
ا ودعمه دها جه ذل وتب ورات٬ التط ر وآخ ابع وتت ا٬ عمله رة مباش ل تواص ة المكافح
عوبة لص ًا تفادي ة٬ الواح ل داخ ى إل ول والوص عه وتوس اره انتش ن م د للح ل المتواص

 .لمكافحته
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لتاريخ الصحفي 24/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رخيص"فرسان"عنوان لحم بكيلو في100السعر..تحلم بالنظر ومطالب "!الشهادة"لایر

الخبر الخبرالثالثاء-18/02/2020-24/06/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد3166العددالكاتب 1تكرار

رخيص"فرسان" لحم بكيلو بالنظر100السعر..تحلم ومطالب لایر
 "!الشهادة"في

خراف:أهاٍل لديهم َمن وقليل ذبح قيود الضغط؟ فلماذا جازان من يتجّزأ ال جزء  الجزيرة

 

المواسي  جازان-محمد

ابق الس السعر ضعف يصل ا م إلى ارتفعت اللحم أسعار أن فرسان٬ جزيرة أهالي أكّد
ة قراب ل ول100لتص دخ دم ع ي وه دة٬ ع ات جه تها فرض راءات إج بب بس لایر؛
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الذبائح عدد قلة عن فضالً صحية٬ شهادة بوجود إال جازان أسواق من المحلية الخراف
لألفراد بها  .المسموح

 

عار أس اع الرتف نظراً دة متزاي ام األي ذه ه ي ف ان فرس كان س اة معان أن الي٬ األه ن وبي
إلى َمن1500الخراف م منه ل قلي الجزيرة سكان إلى مشيرين صغيرة؛ بأحجام لایر

األسعار ترتفع ولذا الخراف لديهم  .يوجد
 

"وأضافوا ى: إل ام واألغن الخراف دخل لت صحية شهادة وجود ب تطل المعنية الجهات
ن م ة المحلي األسواق ي ف والخراف ام األغن إن حيث يصعب الذي األمر وهو فرسان٬
يجدون ال ام األغن ي مرب وخصوصاً فالناس تطعيم٬ إثبات أو صحة شهادة وجود النادر

لمالحقة الزراعةوقتاً رومراجعة فاألم م٬ وتطعي ارة زي موعد ى عل الحصول أجل من
بالسهل  ".ليس

 

دون ا عليه غط الض ذا ه اذا فلم ازان٬ ج ة منطق ن م زّأ يتج ال زٌء ج ان فرس أن وا وبيّن
ي ف النظر ب المختصة ات الجه دين مناش اللحوم٬ أسعار مع سكانها معاناة وزيادة غيرها

المشكلة لحل والتدخل  .معاناتهم
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