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لتاريخ الصحفي 03/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر علىعنوان يزيد ألمع..عام500عمرها رجال في الُحَمر شجرة بحماية يُوجّه طالل بن تركي

الخبر الخبرالثالثاء-26/05/2020-03/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

الحياة ومقومات هللا آيات بإحدى العبث يجوز ال أنه  أكد

على يزيد الُحَمر..عام500عمرها شجرة بحماية يُوّجه طالل بن تركي
ألمع رجال  في

 

عسيري-المواطن  أبها-حسن

شجرة ى عل اظ بالحف ير٬ عس ة منطق ير أم دالعزيز٬ عب ن ب طالل بن تركي األمير وّجه
باسم محلًيّا والمعروفة الهندي على”الُحَمر“التمر عمرها يزيد والتي ي٬500 ف ام ع
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ألمع رجال بمحافظة ُرجال  .قرية
 

يضم ي محل ق فري ع م ا حالته ة لدراس ة البيئ وزارة ن م براء الخ ن م فريق تشكيل وتم
كل لتنفيذ والزراعة والمياه البيئة وزارة وفرع المحافظة بلدية من وممثلين القرية نائب
يسمح ال ا ووطنًيّ ا تاريخًيّ ا إرًث ل تمث ا باعتباره ا عليه للمحافظة ة٬ اللجن ه ب توصي ما

فيه  .بالتهاون
 

ه التوجي ي ف الل ط ن ب ي ترك ير األم د األرض“:وأك ي ف ان اإلنس ات واجب ن م أن
ا عليه اظ الحف إن ف الي بالت ا٬ ونباته ا٬ ومائه ا٬ ترابه ي ف ا٬ فيه اد اإلفس دم وع ا عمارته
ودة الع ويجب داد٬ واألج اء اآلب به تميز حضاري موروث فهو ووطني٬ شرعي واجب
سواء ع الجمي ى عل م يحت ا مم ة٬ البيئ ة رعاي ي ف اآلباء اتبعها التي الحميدة العادات إلى
ه ذات واطن والم دني الم ع المجتم ات منظم أو ديات البل اء رؤس أو النواب أو المحافظين
الى تع ه لقول ا٬ به ث العب ع لمن زم يل ا م ل ك ل وعم ات٬ المقوم تلك رعاية على :السهر

هُ{ َوانُ ْ ل َ أ ا فً ِ ل ْخَت مُ ْرِض اْألَ فِي ْم كُ َ ل َ َذَرأ َذ?َوَما فِي ُروَن?إِنَّ كَّ ذَّ َي ْوٍم َ ق ِّ ل ًة َآلَي َك ِ (النحل”}ل
13.( 

 

 

ائًال ق رة المُعّم الشجرة على بالحفاظ توجيهه طالل بن تركي األمير يجوز“:واختتم ال
ى عل د حدي ن م ٍد بي ستضرب الدولة أن مؤكًدا الحياة٬ ومقومات هللا٬ آيات بإحدى العبث

الطبيعية واآليات المقومات تلك على يتمادى عابث يد  .”كل
 

حيال االختصاص جهة رأته ما على موافقتها األولي تقريرها في المشكلة اللجنة ورأت
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ع م بالتنسيق ا٬ عليه والمحافظة ة الرقاب دور ف وتكثي جرة٬ للش بة المناس ة البيئ ير توف
البيئة وزارة وفرع والبلدية القرية  .نائب

 

ع الناب ة الدول ام الهتم ديره تق شبالن٬ يحيى بن محمد ُرجال٬ قرية نائب قدم جانبه٬ من
من ملموس وموروث تاريخ من القرية تحتويه ما على بالحفاظ المتواصل حرصها من

الُحمر شجرة حظيت حيث والشجر٬ الهندي“البناء ى”التمر عل د يزي ذي ال العمر ذات
اه500 والمي ة البيئ ر وزي ن م شخصي وبشكل المنطقة٬ أمير من خاص باهتمام عام

وضعها لدراسة متخصصة علمية لجنة تشكيل ليتم  .والزراعة٬

 

ي ف ا ذكره ورد ة القري ب جان ي ف تقع التي الُمعّمرة الُحَمر شجرة أن إلى شبالن وأشار
عام كتبت تاريخية ب1159٬وثيقة غري حسن د محم الباحث ده أك ا م وهذا للهجرة٬

ة التاريخي ال رج ة قري اريخ ت ي وف ا عموًم ير عس ة منطق اريخ ت ي ف ص المتخص
ل قب ذ نف ص الخلي وادي ل مشروع د بع لضرر تعرضت الشجرة أن موضًحا خصوًصا٬
ب تطل ا مم قيا٬ الس ا عنه انية الخرس ه جدران ت حجب ث حي نوات٬ س س خم ن م ثر أك

مستمرة لصيانة يخضع حوض مع مستمرة وسقيا خصبة٬ بتربة  .تزويدها
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لتاريخ الصحفي 03/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر في..شاهدعنوان معمرة شجرة تضرب بلقرن"صاعقة "شواص

الخبر الخبرالثالثاء-26/05/2020-03/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3265العددالكاتب 1تكرار

في..شاهد معمرة شجرة تضرب بلقرن"صاعقة  "شواص
بلقرن محافظة على غزيرة إلى متوسطة أمطار  هطول

 

الحارثي  بلقرن-سويد

وثقها لقطات العلياني"أظهرت ى"علي عل صاعقة ا فيه انقضت تي ال ة اللحظ وم٬ الي ٬
إصابات أي عن تسفر لم واقعة في بلقرن٬ محافظة شمال شواص٬ في معمرة  .شجرة
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د محم دهللا عب واطن الم نزل م أخرى صاعقة ضربت بلقرن٬ شمال عفراء٬ مركز وفي
ة وإلكتروني ة كهربائي أجهزة تضررت لكن إصابات٬ وقوع عن ذلك يسفر ولم ٬ القرني

ن م ة وفرق للموقع المدني الدفاع فرق حضور قبل المنزل٬ من سبت"وأجزاء اء كهرب
 ".العالية

 

ا إثره على سالت ٬ بلقرن محافظة من أجزاء على غزيرة إلى متوسطة أمطار وهطلت
الشعاب بها وارتوت  .أودية

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/PoxtAeg-Jtg 

 

5



 

لتاريخ الصحفي 03/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تطبيق121.6:»البيئة«عنوان من استفادوا الزراعي«ألف »مرشدك

الخبر الخبرالثالثاء-26/05/2020-03/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17407العددالكاتب 1تكرار

تطبيق121.6:»البيئة« من استفادوا مرشدك«ألف
 »الزراعي

 

المواش  :الرياض-سلطان

تطبيق زيارات عدد أن والزراعة والمياه البيئة وزارة الزراعي«أكدت ذ»مرشدك من
اريخ ت تى ح ا كورون يروس ف ة مكافح إجراءات ايو17بداية مناطق2020م من م

نحو غ بل ة المختلف خدمات121,673المملكة من تفادة لالس ك وذل واطالع؛ ارة زي
مل تش تي ال ق (التطبي ار: األخب ر٬ المباش ث الب ة٬ الزراعي رة المفك ارة٬ استش ب طل

ارب التج ة٬ الزراعي ات المنتج ل٬ العم وورش دوات الن ي٬ الزراع ويم التق ة٬ الزراعي
الرقمية والمكتبة  ).الناجحة

 

أن وزارة ال حت ة360وأوض المملك اطق من ي ف يًرا وخب ا مختّصً ا زراعّيً ًدا مرش
ادية واإلرش االستشارية دمات الخ ديم بتق ون يقوم ة د«المختلف بُع االت»عن المج ي ف

تطبيق خالل من للمزارعين الزراعي«الزراعية م»مرشدك تقدي دة مؤك ي٬ اإللكترون
ة17 المنزلي دائق والح تراحات االس حاب وأص ن والمهتمي زارعين للم ارة استش ف أل
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ة جائح ة بداي ذ من ة المملك أنحاء جميع في وذلك زراعية٬ مشاريع إنشاء في والراغبين
المباشر.كورونا ث الب ة خدم ن م تفيدين المس دد ع بأن ات(وأفادت يومي محاضرات٬

الزراعي نحو)مرشدك على50بلغ الرد تم بينما مستفيد٬ من3600ألف استفسار
ة كاف واالستشاري اإلرشادي الدعم وسائل تقديم وتم االجتماعي٬ التواصل وسائل خالل

من ثر أك نشر ى إل افة إض زارعين٬ ي1800للم ف ت تمثل متنوعة٬ ادية إرش ادة :م
قصير( م وفيل ك جرافي لقطات٬ ك٬ جرافي التواصل)موشن وات قن خالل ن م ك وذل ٬

الزراعي لإلرشاد وإنستغرام(االجتماعي شات سناب يوتيوب٬  ).تويتر٬
 

وضوابط معايير تطوير على تعمل الزراعي واإلرشاد لألبحاث العامة اإلدارة أن يُذكر
البيطري٬ اإلرشاد يشمل بما بالمستفيدين٬ الخاصة والتوعية اإلرشاد لخدمات وسياسات

النباتي واإلرشاد السمكي٬ والحيوي(واإلرشاد والضوابط)العضوي المعايير ووضع ٬
ادية اإلرش الحقول ب ة ة(الخاص ج)النموذجي نتائ ق لتطبي ة المملك اطق من ع جمي ي ف

وابط والض ايير المع ع ووض اطق٬ للمن بية النس يزات الم ب حس ا فيه ة البحثي طة األنش
ثروة ال اريع ومش ائي الم تزراع االس اريع مش بخصوص دين المسترش ف بتثقي الخاصة

 .الحيوانية
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لتاريخ الصحفي 03/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تغزوعنوان الجراد دولة23أسراب

الخبر الخبرالثالثاء-26/05/2020-03/10/1441تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد7179العددالكاتب 1تكرار

تغزو الجراد  دولة23أسراب

 

 الوطن:أبهـا

ة معالج ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة أنهت راد70.42بينما الج ن م ار هكت ف أل
بـ دولي5الصحراوي ال ك البن ف كش الجاري٬ ايو م ي ف اطق س-من أسراب-أم أن
غزت راد ر23الج أكب ي ف يا٬ آس وب وجن األوسط والشرق ا إفريقي شرق ي ف ة دول
ي ف ا له ا70انتشار إذ.عام ا٬ إفريقي شرق ي ف ذاء الغ دادات إم األسراب ذه ه دد وته

الغذاء23يواجه في نقصا شخص  .مليون
 

منسقة  تدابير
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ى إل يؤدي س الجراد تجمعات من للحد منسقة تدابير اتخاذ عدم أن من الدولي البنك حّذر
اج واإلنت المحاصيل ي ف ة المحتمل ائر والخس األضرار أن ى إل يرا مش ضخمة٬ خسائر
تصل د ق اليمن٬ شاملة الكبرى٬ اإلفريقى القرن بمنطقة الصلة ذات واألصول الحيواني

دوالر8.5«إلى بـ.»مليارات الرسمى حسابه عبر تغريدة في تر«وقال إذا«٬»توي
رار األض إن ف راد٬ الج ات تجمع ن م د للح اق النط عة وواس قة منس دابير ت ذ تُتخ م ل
ة بمنطق لة الص ذات ول واألص ي الحيوان اج واإلنت يل المحاص ي ف ة المحتمل ائر والخس

ى إل تصل د ق ن٬ اليم املة ش برى٬ الك اإلفريقي ذا8.5القرن ه ة نهاي دوالر ارات ملي
 .»العام
 

قياسي  مبلغ
 

قدره قياسي مبلغ تخصيص على الدولي البنك منح500وافق شكل في دوالر٬ مليون
ة مكافح ي ف ط٬ األوس رق والش ا إفريقي ي ف دول اعدة لمس دة٬ الفائ ة منخفض روض وق
ن م عة واس احات مس ى عل ا طريقه ي ف ي تقض تي ال حراوي٬ الص راد الج راب أس

والمراعي إن.المحاصيل راي٬ ك هولجر دولي ال ك بالبن ير الكب المسؤول ن4وقال م
هي تضررا٬ ثر األك دا«الدول أوغن ا٬ كيني ا٬ إثيوبي ي٬ ى»جيبوت عل ورا ف ستحصل ٬

دوالر160 ون دول.ملي ال ن م ا وغيرهم ومال والص ن اليم ان بإمك أن ب اف وأض
الحاجة حسب التمويل من االستفادة ي«وأضاف٬.المتضررة اإلفريق القرن منطقة تجد

ى عل ل جي ن م ثر أك خالل ل ب ل٬ جي خالل للجراد هده نش ار انتش أسوأ قلب في نفسها
ة»األرجح األزم اقم تف ى إل يؤدي المستجد كورونا فيروس وباء أن إلى مشيرا ال.٬ وق

غزت الجراد أسراب إن الدولي٬ األوسط23البنك والشرق ا إفريقي شرق ي ف ة دول
في لها انتشار أكبر في آسيا٬ ذاء.عاما70وجنوب الغ دادات إم األسراب ذه ه دد وته

يواجه إذ إفريقيا٬ شرق الغذاء23في في نقصا شخص  .مليون
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لتاريخ الصحفي 03/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية..شاهدعنوان الحياة بحماية ومطالبات عسير في للوعول جائر اصطياد

الخبر الخبرالثالثاء-26/05/2020-03/10/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

الحياة..شاهد بحماية ومطالبات عسير في للوعول جائر اصطياد
 الفطرية

اكتراث دون بالجرم يجاهرون أشخاًصا تُظهر فيديو  مقاطع

 

القرفي  أبها-رائد

رمضان٬ لشهر تعود فيديو٬ ومقاطع صوًرا االجتماعي التواصل مواقع نشطاء تداول
عسير لمنطقة التابعة قضى عقبة في الوعول باصطياد يقومون أشخاًصا  .وتُظهر

في وقع للوعول الجائر االصطياد أن للعقبة المجاورة القرى ساكني من عدد وذكر
الـ في المبارك٬ رمضان شهر الجرم27بداية هذا لخطورة االكتراث دون منه٬
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قرابة قبل باآلالف كانت التي المنطقة من الوعول انقراض إلى عاًما15٬المفضي
على تزيد ال حالًيا30وهي عسير منطقة عموم في فقط  .رأًسا

بفعلتهم ويجاهرون يكابرون٬ الجائر االصطياد بهذا قاموا َمن أن األهالي وأكد
النابية باأللفاظ بالتطاول وكذلك والفيديوهات٬ الصور من كبير بعدد والتوثيق بالتصوير

وأهلها المنطقة  .على

وتطبيق المنطقة٬ في الفطرية الحياة بحماية االختصاص ذات الجهات األهالي وطالب
من وغيرها الوعول بانقراض المهدِّد الجائر االصطياد هذا مثل على القوانين

 .الحيوانات

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/NbljqQDkDBc 
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