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لتاريخ الصحفي 04/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر االستيراد%100عنوان لتراجع الفواكه أسعار في %25ارتفاعا

الخبر الخبرالسبت-28/03/2020-04/08/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20793العددالكاتب 1تكرار

االستيراد100% لتراجع الفواكه أسعار في 25ارتفاعا
% 

 
 

الصاعدي المنورة-يوسف  المدينة

 

إلى يصل ارتفاعا الفاكهة أسعار المشهد٬%100سجلت والليمون البرتقال وتصدر ٬
من البرتقال كرتون سعر ارتفع من55إلى25إذ ون الليم عر س ع ارتف ا بينم رياال٬

للكيلو5-10  .رياالت
 

ى عل ة الرقابي ات الجه ذها تنف تي ال الحمالت م رغ ات االرتفاع ذه ه األسواق هدت وش
ترة ف د تمدي ي ف ل تتمث تى ال ي الموان وإجراءات ارة٬ التج وزارة دمتها مق وفي األسواق

إلى التخزين أجور من من10اإلعفاء بدًال رور?أيام للم ة العام اإلدارة وسماح أيام
ا كورون أزمة لمواجة الحالية الفترة خالل المنع فترة في للمدن الشاحنات دخول .بتمديد
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ة االحترازي ل بالعوام أثرت ت تيراد االس ة عملي ان ربتلي الش هللا يف س تورد المس د اك
ن م ثر ألك ي الموان ي ف الشحنات اء ببق ا كورون من ة ر10للوقاي أث ذي ال ر األم ام أي

بين تراجعت التي االستيراد كميات على  .?25و20بدوره
 
بة? بنس ع البي عر س اع ارتف ربتلي الش دد ى?5وح إل ك ذل ن م أكثر ب ادة الزي ا مرجع ٬

قدره ارتفاع بتسجيل القول على تحفظ لكنه والتجزئة٬ الجملة .100أسواق ا% ودع
أثر٬ يت م ل المصدر ي ف اج االنت وأن خصوصاً البضائع فسح إجراءات لتسريع المواني
ى عل صالحاً وم الث ى يبق د فق ا٬ مهم دوراً يلعب للتخزين االفتراضي العمر أن موضحا
شهرين ى إل شهر ابين م ال البرتق تخزين فترة فيما سنة من أكثر للتخزين المثال سبيل

 .فقط
 

حوالى سنويا والفواكه الخضراوات من السعودية واردات لایر8٬وتبلغ ارات املي فيم
السوق احتياجات لتوفير المحلي اإلنتاج زيادة على والزراعة والمياه البيئة وزارة تعمل
ة الزراعي برامج ال احدث ك ذل بيل س ي ف وتستخدم ارج٬ الخ ن م تيراد االس ن م والحد

زارعين٬ الم دعم ل ة ىوالتمويلي إل ه الفواك ن م واردات ال ل ن3٬وتص ط ن ماليي
طن5والخضراوات  .ماليين
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لتاريخ الصحفي 04/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مواشيهمعنوان لتأمين الخيل وإسطبالت والمواشي اإلبل لمالك محدود استثناء

الخبر الخبرالسبت-28/03/2020-04/08/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3206العددالكاتب 1تكرار

مواشيهم لتأمين الخيل وإسطبالت والمواشي اإلبل لمالك محدود  استثناء

 

 

البرقاوي  الرياض-عبدهللا

ل الخي وإسطبالت والمواشي ل اإلب لمالك ماح الس ام الع ن لألم الرسمي المتحدث د أك
دة لم تطبالتهم وإس يهم ومواش م إبله اع أوض ومعالجة أمين ت ي ف راغبين اعة24ال س

الساعة من فقط غداً المنع رفع ة6ووقت مدين ن م ل ك ي ف عصراً ة الثالث ى إل صباحاً
رئيس ة المنطق شرطة دير لم دم التق د بع المقدسة٬ والعاصمة المنورة والمدينة الرياض

حالة كل ومالبسات ظروف حسب الموافقة وصدور األمنية  .اللجنة
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لتاريخ الصحفي 04/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أمةعنوان فعله..تراث يجب وما األسباب كشف على تعكف ولجنة والخارج الداخل ُسيَّاح

الخبر الخبرالسبت-28/03/2020-04/08/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3206العددالكاتب 1تكرار

تُنسى ال ذكرياٍت "مَُخلِّفًة قنا.. يخيم"معمِّرة والحزن عن..تسقط ماذا
الجمل  !قصة

أمة والخارج..تراث الداخل كشفُسيَّاح على تعكف ولجنة
فعله يجب وما  األسباب

 

طيران  الرياض-محمد

ز مرك كان س ى عل وم٬ الي باح ص زن٬ الح م ا"خّي قوط"قن س د بع ير٬ عس رب غ
وعامل"معمرتهم" اتهم وحي راثهم ت ن م جزء فهي الكبير؛ الشيء لهم تعني كانت التي
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وخارجها البالد داخل من عليها توافًدا شهدت فلطالما السياحي؛ الجذب عوامل  .من
 

ة حوي ي ف وتحديًدا قنا٬ مركز في تعيش كانت التفاصيل٬ غرب130(وفي تًرا كيلوم
أو)أبها الحوية شجرة ة"الرقعة"أو"اإلبراية"٬ تهام ي ف مزار أهم ومشكّلة شامخة٬

ام باهتم تحظى جعلها مما وخارجها؛ السعودية داخل من السياح يؤمها إذ عسير؛ منطقة
ن م ثر أك ذ من ا عليه اظ الحف اوبوا تن ذين ال بقنا٬ حوية قرية وسكان أهل 150ورعاية

غيرهم دون هللا به خصهم الذي الرباني اإلرث ذلك بعظمة منهم إيماًنا  .عاًما؛
 

عن حوية قرية في السن كبار "المعمرة"ويقول ال": األجي ا يتناقله قصة الشجرة لهذه
ذ من اآلخر٬ و تل ًال ا150جي ة"عاًم بمنزل ت كان ة العمالق الشجرة ذه ه أن دين مؤك ؛

ا٬ يحمونه ع الجمي ان ك نبتت فعندما بها؛ االهتمام الجميع على لزاًما وكان هللا؛ من الهبة
ل اإلب ن م ا حمايته أجل من حولها ويضعونه السدر أشجار من ويقطعون بها٬ ويهتمون
ا٬ به ون ويهتم ا٬ يحمونه ة القري الي أه ن م ع الجمي وأصبح ات٬ الحيوان وبقية واألغنام
كلها بش بحت وأص ت٬ وترعرع برت ك أن ى إل انهم٬ كي ن م زأ يتج ال زءًا ج دونها ويع
ة المنطق ن م ع للجمي زاًرا م ا وجعله عالمية٬ شهرة أكسبها مما عليه؛ كانت الذي األخاذ
والقصص الذكريات من الكثير وراءها مخلفة اليوم صباح تسقط أن قبل خارجها٬ ومن

اآلخر تلو جيًال لألجيال تُروى ستظل  .التي
 

ر كبي يل س ى أت ه أن ا بينه ن م الشجرة؛ ت نبت ف كي عن دة ع ات رواي اك هن أن وأبانوا
األشجار وبعض السدر من حماية مصدات لها ووضع السيل٬ هذا إثر فبزغت بالحوية؛
ال الجم د أح ى أت أن ى إل ا٬ إليه الوصول من الحيوانات لمنع األهالي؛ قَِبل من الشوكية
أي الطول ب بر تك أن من وبدًال الشجرة٬ رأس من وأكل المصدات٬ تلك وتجاوز السائبة
ة رقع لتتسع اًال؛ جم زادها مما دائرة؛ شكل على وتكبر تنمو أخذت أعلى؛ إلى االرتفاع

المكان من كبيرة مساحة تغطي التي  .ظلها
 

ا بينه ات الجه ن م دد ع ن م وم الي كّلت ُش ة لجن ف وتعك ذا ة٬(ه والبلدي ا٬ قن ز مرك
ذلك)والزراعة تجاه اتخاذه يتم أن يمكن وما الشجرة٬ سقوط وراء السبب  .لتحديد
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لتاريخ الصحفي 04/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األرض«عنوان اليوم»ساعة

الخبر الخبرالسبت-28/03/2020-04/08/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20793العددالكاتب 1تكرار

األرض«  اليوم»ساعة
 
 
 
 
 
 
 
 

الحبيب  األحساء-عيسى
 

لـ السنوية الذكرى السبت اليوم األرض(تحلُّ دة)ساعة بج ة الفلكي الجمعية رئيس وقال
رة أبوزاه د ماج دس ن:المهن م م بتنظي نوًيا س ام ُيق المي ع دث ح األرض اعة س إنَّ
للطبيعة العالمي  .الصندوق

 
دة٬ واح ساعة لمدة اإللكترونية واألجهزة األضواء إطفاء على الناس تشجيع خالله ويتم

الساعة الساعة08:30من وحتى المحلي09:30مساًء بالتوقيت  .مساًء
 

األشخاص ن ماليي ا فيه ارك يش ث حي الم٬ الع في البيئية الفعاليات أكبر من واحدة وهي
من أكثر ة180في أزم ة ومكافح ة الطبيع ة لحماي ة دولي ادرات مب ل تفعي بهدف دولة

الكوكب على البشرية ازدهار ضمان أجل من  .المناخ٬
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لتاريخ الصحفي 04/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر كوروناعنوان مكافحة في جهوده يواصل خليص بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب

الخبر الخبرالسبت-28/03/2020-04/08/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

في جهوده يواصل خليص بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب
كورونا  مكافحة

 

غراس:الكاتب  خليص-صحيفة
 

ة بالمملك ا كورون يروس ف ار انتش ن م ة للوقاي ة االحترازي راءات االج من ض
بمحافظةومحاصرته٬ والزراعة والمياه البيئة وزارة بمكتب الوقائي األمن مراقبي قام

دواجن لخ لمس وم الي ة جول ت وكان بالمحافظة الدواجن لمزارع ميدانية بجوالت خليص
انتاجية بطاقة يعمل الذي رضوى ٬وبمعدل6000شركة الساعة في 72000طير

الوطن٬ ب ة الهام ذائي الغ ن االم اريع مش ن م بر يعت و وه باليوم قطير الفري ف وق د وق
ة والبيئ الصحية تراطات االش ق وف به العمل سير على والتأكد العمل سير على .البيئ

الوقائي األمن  .واجراءات
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بالمحافظة المزارع كافة على جوالته المكتب يواصل  .وسوف

 

 

12
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لتاريخ الصحفي 04/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفيروساتعنوان بانتشار وربطها الطقس عن معلومات نشر من تحذير

الخبر الخبرالسبت-28/03/2020-04/08/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

مصدرها من المعلومات استقاء بالجميع  أهابت

الفيروسات بانتشار وربطها الطقس عن معلومات نشر من  تحذير

 

 

 الرياض-التحرير

ي ف الرسمي ابها حس بر ع ا له ان بي ي ف ة٬ البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام الهيئة حذرت
والفيروسات”تويتر“ األوبئة بانتشار وربطها الطقس حالة بشأن معلومات تقديم من ٬. 
 

أن بش مضللة ات معلوم نشر ى عل ِدم يُق ن م ل ك بة لمحاس تتحرك س ا أنه الهيئة وأكدت
االختصاص جهات مع بالتنسيق وذلك الفيروسات٬ بانتشار وربطها  .الطقس
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مصدرها من ات المعلوم استقاء بالجميع البيئة٬ وحماية لألرصاد العامة الهيئة وأهابت
الظروف هذه مثل في الصحة وزارة  .خاصة

 

15



 

لتاريخ الصحفي 04/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنيةعنوان المياه في شاغرة قيادية وظائف

الخبر الخبرالسبت-28/03/2020-04/08/1441تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

الوطنية المياه في شاغرة قيادية  وظائف

 

 

األحمد-التحرير  خالد

اغرة ش إدارية وظائف توفر عن اإللكتروني٬ موقعها عبر الوطنية٬ المياه شركة أعلنت
التخصصات؛ ن م دد ع ي ف تير الماجس ة ودرج الوريوس البك ة درج حملة من للرجال٬

الرياض مدينة في الرئيسي الشركة بمقر للعمل  .وذلك
 

مسمى على المتاحة الوظائف أن الشركة  :وبينت
 

ع– التوزي خصخصة ام ع دير تخصصات:م ي ف تير الماجس (درجة أو: ة٬ الهندس
أعمال يعادلها)إدارة ما أو ٬. 
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ود– العق إدارة ام ع دير ات:م تخصص ي ف تير الماجس ة (درج إدارة: أو انون٬ الق
يعادلها)األعمال ما  .أو

 

الخزانة– عام تخصصات):للسعوديين(مدير في البكالوريوس (درجة بة٬: المحاس
 ).والمالية

 

من دًءا ب ك وذل ف٬ للتوظي اإللكتروني موقعها عبر متاٌح التقديم أّن الشركة٬ وأوضحت
تاريخ2020مارس26تاريخ حتى مستمر والتقديم  .م2020مايو25م؛

 

الرابط على الدخول يرجى المُعلنة٬ الوظائف شروط عن أكثر تفاصيل ومعرفة وللتقديم
(التالي  ).هنا:
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لتاريخ الصحفي 04/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األقساطعنوان سداد يؤجل الزراعي أشهر6الصندوق

الخبر الخبرالسبت-28/03/2020-04/08/1441تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

السداد إعانة يشمل ال  التأجيل

األقساط سداد يؤجل الزراعي  أشهر6الصندوق

 

 

 الرياض-متابعات

من ترة للف المستحقة األقساط تأجيل الزراعية٬ التنمية صندوق أعلن
ارس1 تى2020م طس31وح دة2020أغس هر6٬لم أش

م ل تي ال بالسداد الملتزمة السنوي االستحقاق ذات العقود لجميع وذلك
الفترة هذه قبل سابقًا جدولتها إعادة تمت أن  .يسبق

 

د بُع عن امالت المع إجراء ط راب أن ى إل الزراعي الصندوق وأشار
و (ه ا: ى)هن عل الها إرس ارات استفس أو شكاوى ديهم ل َمن ا داعًي ٬

م دع دأ مب ن م الق انط أتي ي ك ذل أن حا موض ي٬ اإللكترون ع الموق
ة مكافح ترة ف خالل واالقتصادي الي الم ر األث ف لتخفي الدولة جهود

المستجد كورونا  19-كوفيد(فيروس
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لتاريخ الصحفي 04/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تيماء"عنوان بالمحافظة"مدني المزارع من عدد في اندلع حريق على يسيطر

الخبر الخبرالسبت-28/03/2020-04/08/1441تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد3206العددالكاتب 1تكرار

تيماء" بالمحافظة"مدني المزارع من عدد في اندلع حريق على  يسيطر

بالحادث":الشمري" جنائية شبهة لوجود المختصة للجهة الموقع تسليم  تم

 

 

الجبل  تبوك-بدر

ي ف دلع ان ق حري على الجمعة٬ أمس مساء تيماء٬ بمحافظة المدني الدفاع فرق سيطرت
بالمحافظة الشرق حي في المزارع من  .عدد
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عبدالعزيز الرائد تبوك بمنطقة المدني للدفاع اإلعالمي المتحدث أوضح التفاصيل٬ وفي
أن,الشمري ن تبي الوصول وعند للموقع الالزمة الفرق تحريك تم البالغ تلقي فور أنه

عن د يزي ا م احتها مس غ تبل تي وال المتجاورة المزارع من عدد في 2م5000الحريق
د٬ التبري ات وعملي يران الن اد وإخم ه علي يطرة والس ادث الح رة مباش م فت ٬ ًا تقريب
إصابات أي وجود دون دقيقة٬ عشرة وثماني ساعات أربع اإلخماد عمليات واستغرقت

الحمد  .و
 

م":الشمري"وأضاف ودع بالمحافظة دني الم دفاع ال ن م اء إطف رق ف الموقع ب شارك
وة ق ن م اء إطف بفرق ومساندة تبوك بمدينة المدني للدفاع العامة اإلدارة من إطفاء بفرق
ة للجه الموقع تسليم وتم العالقة ذات الجهات وبمشاركة بالمنطقة المدني الدفاع طوارئ

بالحادث جنائية شبهة لوجود  .المختصة
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لتاريخ الصحفي 04/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ويصيب..شاهدعنوان ويقتل بالجوف مواطن مزرعة يقتحم غنم16ذئب رأس

الخبر الخبرالسبت-28/03/2020-04/08/1441تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد3206العددالكاتب 1تكرار

ويصيب..شاهد ويقتل بالجوف مواطن مزرعة يقتحم غنم16ذئب  رأس

الحظائر غلق إلحكام المحيطة المزارع أصحاب ودعا بفيديو جرى ما  وثّق

 

التميمي  الجوف-مهنا

ل وقت وأصاب الجوف٬ ة بمنطق دل الجن ة دوم محافظة ي ف مواطن مزرعة ذئب اقتحم
األغنام16 من  .رأًسا
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لـ ي المريع دالكريم عب واطن الم ال بق"وق ي":س ح ي ف ه مزرعت م اقتح ا ذئًب إن
الفتحات"قراطين" إحدى تخدم اس ث حي أخرى؛ وأصاب أغنامه وقتل الجندل٬ بدومة

ق غل ام إحك ى إل ه ب المحيطة زارع الم أصحاب ا داعًي ام٬ األغن ى إل لل للتس بك الش في
الذئب اعتداء خشية أغنامهم  .حظائر

 
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/lUXj_4_sydQ 
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