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لتاريخ الصحفي 18/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مالكعنوان المياه..بني !وشح

الخبر الخبرالسبت-08/08/2020-18/12/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

المالكيالكاتب سعد الرصد20926العددعلي 1تكرار

مالك المياه..بني  !وشح
 

المالكي سعد  علي
 

ك مال ني ب ى عل ير كب بشكل المصطافين أعداد از«يتوافد الحج ؤة من»لؤل د تع تي ال
ة قم ى عل اذب الج ياحي الس ا بموقعه ا لتميزه ائف الط وب جن ياحية الس اكن األم أفضل
فصل ي ف ة واللطيف ة المعتدل واء واألج احرة الس ة بالطبيع الغني السروات جبال سلسلة

 .الصيف
 

مالك ا..بني تنتجه تي ال ة الطازج والخضراوات ه الفواك ن م األنواع أجود بها يتواجد
ناف األص ن م د والعدي مش والمش ن والتي ان والرم ه بأنواع ب كالعن ا يومي ا مزارعه
أخرى خدمات من المصطاف يحتاجه ما وكل الطبيعي والعسل البجلي كاللوز األخرى
ن م ثر أك التفاعل أيضاً المطلوب التنزه٬ وأماكن والمطاعم المفروشة والشقق كاألسواق
ة٬ والتنمي ياحة الس توى مس ع رف ي ف اهم تس تي ال دمات الخ ة بقي ن م د للمزي ة البلدي قبل

في تتمثل األهم المشكلة مالك«ولكن بني في المياه يا»وضع رئيس ببا س أصبحت د فق
ياب أش من بتأمينها يقوم الوايتات عبر المياه بتوصيل الحالي فالمتعهد األهالي معاناة في
ال ة كافي ير غ المياه لنقل لديه المتوفرة الوايتات وأعداد مالك بني عن كبيرة مسافة تبعد
داً ج ير كب أخير ت اك ُهن ذلك ل ة للمنطق ة الجغرافي احة المس اع التس نظراً بالمطلوب تفي
ام االنتظ دم ع إلى اضافًة لألهالي السقيا وايت إيصال في الشهرين إلى الشهر من يصل
مشكورين ة الوطني المياه شركة على القائمين من فالمطلوب الطلب٬ في األولية بحسب
ب لمطال تجابة واالس ك مال ني ب ي ف اه المي ة أزم ل ح ي ف اجالً ع اهمة والمس ادرة المب

ي ف اه للمي ياب أش أمين ت ب بطل المتكررة ع«األهالي القري ز ومرك ّداد ح ز ي»مرك بن
المشكلة هذه على للقضاء  .مالك
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الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان بشركة االتصال !!رسوم

الخبر الخبرالسبت-08/08/2020-18/12/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

القشقريالكاتب الرصد20926العددطالل 1تكرار

المياه بشركة االتصال  !!رسوم
 
 
 
 
 
 

القشقري  طالل

رقمها على المياه بشركة ن»920001744«اتّصلُْت م اه مي تسّرب عن إلبالغها
ذ من دأ ب التسّرب أّن لي وبدا منزلي٬ من قريب شارع أسفلت تحت واقعة عامّة ماسورة
و تطف ي ك لساعات س ولي ام ألي اج يحت ى األعل اه باتج فلت لألس اه المي تراق اخ ألّن أيام
د ق ة المكّعب ار األمت ن م م ك م أعل وهللا دا٬ً ُروي داً ُروي فلت األس سطح على وتظهر المياه

التسّرب بسبب  !.أُْهِدَرت
 

مفروضة ة مالي وم رس اك هن أّن ب الصوتية ة اإلجاب الة رس ن م َعلِْمُت االتصال وخالل
شخصي لغرض وليس العاّمة للمصلحة كان هدفي أّن رغم  !.علّي٬

 
ل ه يلها؟ تحص ة وكيفي ة؟ مرتفع أو ة منخفض ي ه ل وه ال٬ االتص ة تكلف ن ع دًا وبعي
االتصاالت؟ بشركة الخاّصة اتورتي ف على أو بالمياه؟ الخاّصة فاتورتي على بتحميلها
د ق ا وأنّه الشركة٬ قبل من مدروساً يكن لم االتصال على الرسوم فرض أّن أعتقد فإنّني
د ق ا لكّنه ن٬ الثم دفوع الم االتصال ى إل ا به االتصال ة مّجانّي ل تحوي ّراء ج الً قلي تُوفّر

وا قول ت٬ الوق س نف في الكثير ش؟«تخسر ن»لي المتعاوني اس الن م معظ ألّن بسيطة٬ ٬
ة العاّم ّربات للتس رْصدهم عند هاتفياً إبالغها عن سيُحجمون البشر٬ طبيعة وهذه معها٬
م دخوله اقص وتن م عليه المفروضة األخرى ة المالي الرسوم تنامي بسبب الشوارع في
الحظوا ذين ال ي جيران ع م حصل ما وهذا إضافية٬ رسوم أي يتحمّلون ال وهم المالية٬
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و ول ّرب بالتس ا وإبالغه ركة بالش االتصال ْرُت آث ي لكّن بأفضلهم ولْسُت قبلي٬ التسّرب
دم ع د عن درة الُمه ة العاّم اه المي تكلفة بين قارّنا ولو مُبّرر٬ لها ليس اتصال رسوم بدفع
االتصال ة تكلف ن وبي التسّرب عن لإلبالغ بها اتصالهم وعدم الشركة مع الناس تعاون
ر توفي ى عل االت الري آالف ارة خس ارت اخت الشركة أّن دنا لوج الشركة فرضتها التي
ارة خس ارت اخت وهي اً موفّق يكون وكيف موفّق٬ غير اختيار من له ويا رياالت٬ بضع
المخلصين اونين المتع ى عل اتصال رسوم فرض ارت واخت القليل؟ توفير على الكثير
تعاذت اس ّال فه ال٬ كاألبط املتهم ومع آتهم مكاف ن م دًال ب وطن ال لحة مص ل ألج ا معه
ون ل وال م طع ال ب فهي ا٬ به االتصال رسوم وألغت الرجيم٬ الشيطان من با الشركة

وأْولى أهّم التسّربات من ووقايتها العامّة الشبكات وصيانة رائحة٬  !وال
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الخبر تفاصيل

الخبر بينعنوان تفاهم المعرفية»البيئة«و»التعليم«مذكرة والدراسات األبحاث نتائج لتبادل

الخبر الخبرالسبت-08/08/2020-18/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19038العددالكاتب 1تكرار

بين تفاهم والدراسات»البيئة«و»التعليم«مذكرة األبحاث نتائج لتبادل
 المعرفية

المستقبل البيئة..أجيال نجاة  طوق

 

والغذاء الماء على الحفاظ بأهمية المدارس طالب  توعية
 

السكران-الرياض   راشد

ا بالدن ي ف ذائي والغ ائي الم در اله ن م والحد البيئة لحماية والبيئة التعليم وزارتا تسعى
ة بأهمي ة الطلب ة توعي دف به ة التعليمي اهج المن ي ف ا بهم ف التعري إدراج الل خ ن م
ر تطوي ى إل إضافة ا٬ بهم المرتبطة ديات التح ورصد التثقيف وزيادة عليهما المحافظة
ات وااللتزام دوافع وال ف المواق ّزز يع ا بم ة للمواجه ة الالزم برات والخ ارات المه

المحلية بيئتنا نحو مسؤولة وإجراءات مستنيرة قرارات  .والتخاذ
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م ه ذين ال تقبل المس ال أجي تهداف اس دون أتى يت ن ل ذا هللا-وه إذن اة-ب النج وق ط
المخاطر شتى من وحمايتها بيئتنا على  .للمحافظة

 

ع م اهم تف ذكرة م ه توقيع ب عق م التعلي ر وزي تصريح ى عل واطنين الم ن م دد ع وعلق
م مفاهي ز لتعزي ة٬ والبحثي ة العلمي االت المج ي ف راً مؤخ والزراعة اه والمي البيئة وزير
اب واكتس م٬ التعلّ اس أس ة البيئي ة التربي ار باعتب ية الدراس اهج المن ي ف ة البيئ ة حماي
المصادر تدامة واس ة البيئي ا مواردن استثمار من والرفع التعليمية٬ والخبرات المهارات

المقبلة لألجيال والغذائية  .المائية
 

ة لتوعي م التعلي مناهج في ومنتظرة٬ رائعة استراتيجية خطوة المذكرة تلك كثيرون وعدَّ
ة أهمي ة التعليمي ا مناهجن مين تض من د ب ال إذ ة٬ بالبيئ ام االهتم ى عل ربيتهم وت ة الطلب

الطبيعية٬ البيئة على والمحافظة البيئي لالتوازن المقب الجيل إشراك بضرورة مطالبين
ي وإيجاب وتطوعي واع ل جي لصنع م والقي ة التوعي وم مفه لغرس تطوعية حمالت في

إن ث حي يطة٬ البس على المخلوقات كافة حياة في أهمية من للبيئة ما اوريدرك مح ن م
المملكة المناهج2030رؤية دعيم ت يتوجب ذا وه امرة٬ ع ة لبيئ حيوي مجتمع إيجاد

ك تل داف أه ق يحق ا بم ا فيه ر النظ ادة وإع ة وتثقيفي ة تربوي ة توعوي اهيم بمف ة التعليمي
 .الرؤية

 

ضروري  أمر

الحربي بدرية بحت:وقالت أن بعد موفقة خطوة الوزارتين تلك بين التفاهم مذكرة إن
ألن ثاألصوات٬ حي ن م ضروري أمر ية المدرس اهج للمن ئي البي وى المحت تعزيز

مضيفة تغطيها٬ التي ية:المفاهيم الدراس اهج المن ي ف ة البيئي ب الجوان ة تغطي من بد ال
ة االجتماعي ب بالجوان ة البيئ ربط ت ة بطريق تدامة٬ المس ة التنمي داف أه ياق س ي ف

للوطن  .واالقتصادية
 

ى إل األخرى٬ ة التعليمي واد الم ضمن ة تعليمي مادة ذلك عن ينتج أن العنزي ود وتمنت
م ل اذا ر تزده أن ة للبيئ ن يمك ال ه ألن الالصفية؛ األنشطة ضمن ا عليه التركيز جانب
ان٬ اإلنس ا به يتسبب تي ال اطر المخ من وحمايتها البيئة على للمحافظة الجهود تتضافر
د ب ال ه أن ى عل ددًة مُش ية٬ الدراس اهج المن عناصر من البيئية التربية تكون أن بد ال لذا
قضايا ودراسة دم٬ تق تي ال واألنشطة اهج المن خالل من ة ثقافي ات فعالي احتضان ن م
ي التعليم وى المحت لصنع ة مهم أمور إلى تحتاج وهي البيئي المحتوى المتضمنة البيئة

بالبيئة  .الخاص
 

عملية  تطبيقات

ًة قائل هللا نع ص ة فاطم دثت ورق:وتح ال ن م الب الط م بتعلي اوز نتج أن اج نحت ًال فع
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مضيفًة ة٬ البيئ ع م اعلهم تف زز وتع اراتهم مه ثري ت ة عملي تطبيقات الى "والكالم ا: م
ن م اٍن ث توى مس ي ف م ورغبته ة الفني ورش ال ادة م ي ف بوق مس ير غ تفاعل ن م لمسته
ر غي ة حياتي ارب تج ى عل وي تحت ة تفاعلي ة حركي واد م ود وج وب وج د يؤك ادة الم

ة".مسبوقة عملي أنشطة ة التوعي ق يراف أن م التعلي ر وزي ن م ب طال ن ب دى ه وتمنت
ي ف املون الع يوجه أن على اإلجازات٬ فترة في خاصة البيئة على والمحافظة للزراعة

كذلك المحيطة والمناطق باألشجار المدارس ويجهزون نظامي بشكل للميدان  .التعليم
 
 

وحماية  تعزيز
 

د ارك ة.وب باإليجابي ة مليئ ا وأنه ة بالمبارك ا إياه فاً واص وة الخط ذه ه ن الحس د محم
ة المملك ة لرؤي ا وتحقيقً والبحثية التعليمية البرامج تكامل في لتسهم البيئة حماية لتعزيز

د2030 بذلك وأيده العامر.٬  .صالح
 

تقبل المس ال أجي الل خ من ة البيئ ى عل المحافظة ه من دف اله وزارتين لل ه التوج ذا وه
المدرسية للمناهج ذلك  .وتضمين

 

ي ف البيئة حماية بمفاهيم للقيام التعليم وزارة جهود على الضعيان عبدهللا المواطن وأثنى
والمحافظة الجهد من الكثير تحتاج فالبيئة وتنميتها عليها للحفاظ التوعية وعمل المناهج

 .عليها
 

رى ن ال أن يجب ة والبيئ م التعلي ن بي اهم التف ذا ه خالل من ه أن ي حلوان رياض ورأى
ى إل اً داعي ل٬ تتحل وال البيئة تلوث التي المخلفات ورمي الجائر والرعي لألشجار قطعا
تراتجية اس ة تربوي وة خط دها وع ية الدراس اهج المن ي ف ة البيئ ة حماي اهيم مف ز تعزي

والعملي النظري الجانب ُدمج إذا خصوصا القادمة٬ األجيال ثمارها  .وستجني
 

ة المملك ة رؤي إطار في مستدامة لتنمية إيجابية خطوة أنها العلي فهمي 2030٬وذكر
واضحة تنفيذية آليات ذات مبرمجة خطة وفق المنشودة األهداف وتحقيق التوفيق متمنياً

الوزارتان عليها  .تشكر
 

معرفي  اقتصاد

ز وتعزي ة٬ والبحثي العلمية المجاالت في التعاون لتطوير المشتركة التفاهم مذكرة وتأتي
البيئة" من"حماية والغذائي"والحد المائي انطالقاً"الهدر وذلك التعليمية٬ المناهج في

ذاً وتنفي ة٬ العام ة المنفع ادل وتب ع المجتم ة لخدم وزارتين ال ن بي تركة المش العوامل من
اد االقتص ة بعجل دفع لل ة الحكومي ات الجه ن بي اون للتع ة الكريم امية الس ات للتوجيه

ة المملك ة لرؤي اً تحقيق ي ة2030المعرف البيئي االت المج ي ف تدامة المس ة والتنمي ٬
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والزراعية  .والمائية
 

ة والتقني ة والعلمي ة المعرفي ارات االستش ادل تب انبين؛ الج ن بي اون التع مجاالت وتشمل
أبحاث داد وإع ر تطوي ى عل ل والعم ة٬ والزراع والمياه البيئة مجاالت في واالقتصادية
ج نتائ ادل تب ب جان ى إل ة٬ المتاح ات اإلمكان ب حس داف األه دم تخ تركة مش ة تطبيقي
االت بالمج ة العالق ذات ادية واالقتص ة والتقني ة والعلمي ة المعرفي ات والدراس اث األبح
ي العلم توى المس ع لرف دريب؛ الت ال مج ي ف اون والتع ذكرة٬ الم ي ف ا عليه المنصوص
ر نش ال مج ي ف اون والتع ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ االت مج ي ف انبين الج بي لمنتس

الجانبين بين المشتركة األبحاث عن الناتجة العلمية  .األوراق
 

الخبرات  تبادل

اءات واللق دوات والن ل العم ورش ي ف اركة والمش ور الحض ذكرة؛ الم منت وتض
من أي ا فيه يشارك أو ينظمها أو يقيمها التي التعاون بمجاالت العالقة ذات والمنتديات
المجاالت ي ف والتعاون والزراعة٬ والمياه البيئة مجاالت في الخبرات وتبادل الجانبين٬
ادل تب ى إل افة إض ة٬ الفني ات والدراس ارات٬ واالستش ة٬ والتقني ة٬ والتدريبي ة٬ البحثي

التكنولوجيا منصات في والمشاركة العلمية والمنشورات والمواد  .المعلومات
 

من والحد ة البيئ ة حماي مفاهيم تعزيز على الجانبين بين الموقعة التفاهم مذكرة ونصت
اركة والمش دارس٬ للم الالصفية والنشاطات التعليمية المناهج في الغذائي والهدر الفاقد
اطات النش ن م يره وغ جير التش الت وحم ة البيئ بوع أس ل مث ة التوعوي اطات النش ي ف
الوعي ع لرف م التعلي وزارة ل ة التربوي ة الخط ضمن ة تعليمي رامج ب اد وإيج التوعوية٬
ا٬ وحمايته ة والزراعي ة والمائي ة البيئي وارد الم تدامة اس ى عل اظ والحف اه المي ة بأهمي

الغذاء في الهدر من الحد مفهوم  .وكذلك
 
 

التعليم  مناهج
 

ا عليه ة والمحافظ ة والغذائي ة المائي الموارد ب المرتبطة الموضوعات ذكرة الم وشملت
م التعلي وزارة اهج ومن ية الدراس ة األولي ل المراح ضمن ا وإدخاله يدها٬ الً(وترش :مث

وم ة/العل ي)الوطني ف ا منه تفادة واالس دويرها ت ادة وإع اه المي يد ترش رامج ب ل وتفعي ٬
ا خططه ر وتطوي المقترحة المشروعات ار اختي ي ف والمشاركة التعليم٬ وزارة منشآت
ذ وتنفي ع لوض ل عم ة خط ر تطوي ى عل ل العم ذلك ك ا٬ له الزم ال ني الف دعم ال ديم وتق
ة التعليمي آت والمنش دارس الم ل تأهي ني تب ي ف م التعلي وزارة لمساندة الالزمة التصاميم

دة( الجدي أو ة تخدام)القائم اس ادة إع ي ف والمساهمة اه٬ المي تهالك الس دة مرشّ ون لتك
ن م ب مناس عدد ة ورعاي وزراعة اه٬ للمي استهالكها د بع ة المعالج أو ة الرمادي اه المي
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التعليمية المنشآت في المحلية  .األشجار

 

الحسن.د  محمد

 

العامر.د  صالح

 

حلواني  رياض
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لتاريخ الصحفي 18/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بريدةعنوان تمور واالحترازات)41(موسم بالبواكير مشواره يبدأ

الخبر الخبرالسبت-08/08/2020-18/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19038العددالكاتب 1تكرار

بريدة تمور واالحترازات)41(موسم بالبواكير مشواره  يبدأ

 

التمور وتسويق لبيع العالم في األكبر بريدة تمور  مدينة
 

  واس-بريدة

ة الفعلي ة االنطالق ة معلن ور التم ج لمنت والشراء البيع حركة ببريدة٬ التمور مدينة بدأت
لعام التمور ور1441لموسم التم واع أن ير ببواك ة المحمل ات المركب مئات بدخول هـ٬

المملكة مستوى على التمور وتجار المتسوقين من العديد  .وزيارة

ات عملي ي ف اعالً تف ور للتم دة بري ان مهرج ة بداي ع وم والمزاد التسويق ساحة وشهدت
اقتصادياً داً بع ل يمث الذي التمور موسم حصاد لرحلة جديدة ببداية مؤذنة والشراء البيع
ا تجعله يزات م ن م ة المملك ه ب تتصف ا بم والمحلي الوطني النطاق على غذائياً وعمقاً

العالم مستوى على النخيل قطاع في واالقتصادي الغذائي المشهد  .تتصدر
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اللجان ع جمي أن دان٬ النقي د خال دكتور ال ور للتم بريدة لمهرجان التنفيذي الرئيس وبين
ور للتم دة بري ان مهرج ي ف ة ق41العامل وف وقين المتس تقبال اس ى عل ت عمل

راءات اإلج ق تطبي رورة ض ى عل دد تش تي ال ة والتثقيفي ة التنظيمي اتها اختصاص
د بالتباع ة والمتمثل ا كورون ة جائح ة لمواجه ًا نظام رة المق حية الص ترازات واالح
ل تكف التي اإلجراءات وباقي اليدين وتعقيم المصافحة وعدم الكمامة وارتداء االجتماعي

الفيروس انتشار من  .الحد
 

كميات توفر في التصاعدي خطه رسم في بدأ بريدة تمور مهرجان أن النقيدان وأضاف
حى األض د عي ازة إج اء انقض د بع تهلكين المس د تواف ى إل افة باإلض ا بأنواعه ور التم
ك ذل اس وانعك ة الحالي ب والطل العرض ة كمي بين التوافق إيجابية إلى مشيراً المبارك٬

للجميع ومناسبتها األسعار استقرار  .على
 

اندة المس ة الحكومي ات الجه اتف بتك ور للتم دة بري ان لمهرج ذي التنفي رئيس ال اد وأش
المنشودة األهداف ليحقق صورة أبهى في المهرجان  .إلظهار
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لتاريخ الصحفي 18/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئي«عنوان أملج:»األمن شواطئ أحد على سالحف آذوا أشخاص هوية تحديد

الخبر الخبرالسبت-08/08/2020-18/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 18تكرار

البيئي« شواطئ:»األمن أحد على سالحف آذوا أشخاص هوية تحديد
 أملج

 

البيئي لألمن الخاصة  القوات

 

 )تبوك(»عكاظ«
ة هوي د تحدي الكي الم د رائ د الرائ ئي البي ن لألم ة الخاص وات الق م باس دث المتح د أك
شواطئ أحد ى عل سالحف ذاء بإي امهم قي عن ديو في مقطع داول ت م ت الذين األشخاص

بحقهم النظامية اإلجراءات ومباشرة تبوك٬ بمنطقة أملج  .محافظة
 

ة البيئ ة حماي اه تج ة الوطني المسؤولية عار استش الجميع ب وات الق باسم المتحدث وأهاب
الفطرية  .والحياة
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لتاريخ الصحفي 18/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جدةعنوان بجنوب اإلطارات حارقي عودة ترصد المدينة

الخبر الخبرالسبت-08/08/2020-18/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20926العددالكاتب 1تكرار

الحديد وتخليص والفرز للجلب عمالة السكراب..فرق وطن
 رياال1130

جدة بجنوب اإلطارات حارقي عودة ترصد  المدينة

 

 
 

الكثيري حجازي:تصوير-جدة-داوود  أحمد
 

ك»المدينة«رصدت وكذل ة التالف السيارات إطارات لحرق الوافدة العمالة بعض عودة
ا٬ منه ادن المع تخراج اس ة بغي الك يرةاألس خط ة بيئي ارا آث كلون يش ا حةمم ص ى عل

جدة بجنوب وذلك والمكان٬  .اإلنسان
 

بها قامت التي الجولة الخمرة)المدينة(وبينت جدة(بمنطقة من)جنوب عدد تغال اش
وار بج م له را مق ة المنطق ك تل ذون يتخ ث حي ارات٬ اإلط رق ح ال مج ي ف الفين المخ
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تعملة المس يارات الس ارات إط رق بح ون ويقوم ة الرقاب ن أعي ن ع دًا بعي تودعاتها مس
و وه االت الري بعشرات للمصانع٬ ا وبيعه بداخلها التي الحديدية األسالك من لالستفادة
المحافظة في وكثرتها اإلطارات لوفرة رائجة المهنة ولكن النحاس بيع من أقل  .مبلغ

 
الفين للمخ م ومالحقته ة المختص ات الجه الت حم رار تك م عورغ من الت حم ب بجان

ة بالبيئ رار ةاإلض أدخن ق يستنش دة ج وب لجن ر والزائ و ه ا كم ازال م ر األم أن إال
إليها تصل أن تكاد ال مغلقة مواقع في بالعين ويراها بل  .اإلطارات

 
والقائد  المجموعة

 
ال فق ه إلي ة الموكل ام المه عن ال العم د أح سألنا جولتنا خالل ا»:ومن لدين ة المجموع

من ك7الى4تتكون يمل ن م ادة وع ا إلين المواد بجلب المجموعة قائد يقوم فيما أفراد
صغيرة ل نق يارة س اب«منا دأ»دب ويب األرض ى عل ة كامل ام الخ واد الم إنزال ب وم يق

العمل في  .الفريق
 

متعددة  فرق
 

ورمي فيها الحديد وجود يتوقع التي المواد فرز ومهمته الفرز فريق هناك أن إلى ونوه
رق٬ لح اج تحت تي ال واد الم ذ بأخ وم يق ذي وال رق الح ق فري ر اآلخ ق والفري اقي٬ الب
إلخراج اء البن ات ردمي تكسير ق فري األخير والفريق كاإلطارات٬ منها الحديد إلخراج
ى إل د الحدي ل بنق د القائ وم يق د الحدي ن م يرة كب ة كمي ع وجم اء االنته د وبع ا منه د الحدي

وهكذا المجموعة٬ أفراد على المبالغ تقسيم ثم ومن السكراب بيع أن»محالت إلى ٬الفتا
بين ما تتراوح المالية الواحد1130و1100القيمة للطن تقريبا  .»لایر

 
السكان:أكاديمي على بالغ خطر المتصاعد  الدخان

 
ز التمي ز مرك دير م ب نائ ة٬ البيئي وم للعل عودية الس ة الجمعي س رئي أوضح ه جانب من
أن صمان د أحم الدكتور بجدة٬ عبدالعزيز الملك بجامعة البيئية الدراسات في »البحثي

من الفين المخ ل قب ن م المفتوحة المرادم في المستخدمة اإلطارات حرق أخطرظاهرة
البيئة على تهديدا اإلنسانالممارسات م.وصحة الناج ف الكثي األسود دخان ال إن ث حي

أول ل مث سامة وغازات عالقة لجسيمات انبعاثات من يتكون اإلطارات حرق عملية من
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ت والكبري تروجين الني يد وأكاس ايرة المتط وية العض ات والمركب ون الكرب يد أكس
ادميوم والك والنيكل الكروم مثل الثقيلة والمعادن ا.»والديوكسينات جميعه ه أن ى إل ا الفت

مصدرا الهواءتمثل ذيلتلوث ال واء لله الطبيعي التركيب تخل ضارة مركبات و بمواد
القريبة.نتنفسه المناطق في القاطنين السكان وتحديدا اإلنسان صحة على يؤثر وبالتالي

المرادم هذه مواقع  .»من
 

لألمراض  جلب
 

صمان الدكتور وث»:وأضاف وتل ة البيئ صحة مجال ي ف الدراسات من العديد أثبتت
ى عل ادا اعتم دى الم ة وطويل يرة كب حية ص رار أض ا له ات االنبعاث ذه ه أن واء اله

التعرض ومستوى  .تركيزها
 

العصبي از والجه ة المخاطي ية واألغش ن٬ العيني التنفسي٬ الجهاز التأثيرات هذه .تشمل
الجهاز سرطان أمراض حدوث في التسبب على القدرة لها المركبات هذه بعض أن كما

ة»التنفسي عمري ة فئ ى عل يقتصر ال أثير الت ذا ه أن برى الك كلة المش أن ى عل ددا مش
األطفال من والصغار الكبار تشمل وإنما المعرضين الناس من  .»محددة

 
صارمة?  إجراءات

 
ن م د للح الخصوص٬ ذا به ارمة الص راءات اإلج من د العدي اذ اتخ ى إل صمان ا ودع
ارات اإلط ذه ه رق وح ع بجم ون يقوم ذين ال الفين المخ ل قب ن م رادم الم ى إل لل التس
رض وف ة الرقاب بتشديد وذلك المخلفات٬ من غيرها أو النحاسية٬ األسالك من لالستفادة

المخالفين على  .العقوبات
 

مصادرها من اإلطارات ذه ه ن م للتخلص ة آمن طريقة فرض أو تحديد إلى باإلضافة
لتطبيق فعالة وسيلة إيجاد على العمل أو االرئيسة بيئي ة وآمن مقنن بشكل تدويرها طرق

المعنية الجهات إشراف  .وتحت
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لتاريخ الصحفي 18/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سعوديةعنوان تقنية إيجاد في تنجح اإلنتاج%100أرامكو معامل في البيئة لحماية

الخبر الخبرالسبت-08/08/2020-18/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19038العددالكاتب 1تكرار

سعودية تقنية إيجاد في تنجح في%100أرامكو البيئة لحماية
اإلنتاج  معامل

 

الشيبان-الظهران   ابراهيم

صناعتـه تتـم جهـاز طـرف أول إنتاج في الموردين إحدى مع السعودية أرامكو نجحت
واء الهــ ج تنتــ ة تقنيــ ال خــ ن مــ ازات الغـ رق ح ام إتمـ ى علـ ل يعم ة المملكـ ي فـ
ى حت ا ويحرقه إال ارة الض ازات الغ ن مــ يئا ش ي يبقـ ال ذي الـ تعل والمش وط المضغــ

الدخان  .يختفي

كلة لمشــ ل فاعــ ل حــ إليجاد ة ملحـ ة حاجـ ركة الشـ دى لـ ان ك ه أن و أرامك رت وذك
ي فـ ازات الغـ ن مـ ى يبقـ ا مـ رق حـ عالت شـ ن مـ ا فيهـ وب المرغـ ر غيــ ات االنبعاثـ

ا معاملهـ ي فـ اقتصادي ة المجديـ ر وغيـ ارة الضـ اج اإلنتـ دورة دف.نهايـة الهـ ان وك
بنســبة الشعالت تلك مــن غـازات مـن يصـدر مـا جميـع حـرق ا%100هـو وفقــ ٬

ر٬ مبك ت وق ذ منـ ة٬ البيئـ حمايــة فــي الشــركة تتبعهــا التــي الصارمــة لالشتراطات
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الخطوة دأت ب ث حي الضارة٬ ات االنبعاث ن م بالحد ام التـ ا التزامهـ ن عـ ر تعبـ ي والتـ
ي فـ اب شـ دس مهنـ رة فكـ ن مـ أي ه٬ نفسـ كار االبتـ ن مــ ة التقني ذه هــ ي فــ ى األولـ

ام عــ عودية السـ و ة.م1999أرامكـ تقنيــ هور٬ مشــ ازن مــ دس المهنــ ر ابتكـ د فقــ
زة الجائــ ى علــ ل وحصــ دخان٬ ال ن مـ الي الخ ط الضغـ ي عالـ الهـواء مسـاعدة نظـام

ام عـ ف جنيـ ي فـ ي الدولـ ن المخترعيــ ر مؤتمــ ي فــ ة ه2006الذهبيــ حلـ ن عـ م
االنبعاثــات مــن للحـد  .المبتكـر

 

و أرامك ت عمل لذا المملكة٬ خارج تصنيعه يجري كان الطرف هذا أن أرامكو وأشارت
تصنيع وطين ت ة رحل طوال االحتراق تقنية شركات إحدى مع جنب إلى جنًبا السعودية

تدشين تم عندما الرحلة ذروة وبلغت المملكة٬ داخل الطرف من5هذا مربع قدم آالف
ال٬ االحتف م ت ث حي بالدمام٬ الثانية الصناعية المدينة في التصنيع وبدء المصنع٬ منشآت
ار ثم د أح د ُيع ا م و وه ة٬ المملك ي ف تصنيعه م ت وع الن ذا ه ن م اًزا جه أول ب ًرا٬ مؤخ

ة المملك ي ف د التوري لقطاع اإلجمالية المضافة القيمة تعزيز اء(برنامج أن)اكتف وه من ٬
ن م د واح و ه از الجه ذا دء12ه ب ى عل ة الموافق ت تم ودة الج الي ع ًيا هندس ا منتًج

عام من األول النصف في المملكة في  .م2020تصنيعها
 

اوي البقع ل جمي السعودية٬ و أرامك ي ف المهندسين كبير "وقال ن: الموردي ع م نعمل س
والدولية المحلية األسواق لخدمة التصنيعية إمكاناتهم  ".لتوسيع

 

ي الثعل دهللا عب تراتيجي٬ اإلس داد واإلم الصناعي ر التطوي إدارة دير م قال جانبه :ومن
الفرصة" أعطى اكتفاء برنامج فإن االستثمار٬ وتعزيز العمل فرص خلق إلى باإلضافة

قوي محلي بيئي نظام وإنشاء التقنيات أحدث  ".لنقل
 

والخدمات د التوري لة وسلس تريات المش إدارة ب تلع اء٬ اكتف ع م بالتماشي و ه أن وألمح
ة الفني ارات باالستش ن المحليي ائعين والب تثمرين المس د تزوي ي ف محورًيا دوًرا الهندسية

ائع الب ل تأهي ة عملي وال ط ودة اركة.والج المش ذه ه مل ات:وتش مخطط ات مراجع
ث حي الجودة٬ ات وتقييم ني٬ الف نيع والتص والجودة٬ ة٬ الفني ارات واالستش تثمار٬ االس
ي الت ة المحلي ئة الناش للشركات السماح لضمان برنامًجا أيًضا الهندسية الخدمات أنشأت
ر أوام مخططات إطار ي ف الشركة ى إل المنتجات ببيع سابقة تصنيع خبرة لديها ليست
ن م ائعين الب ن تمكي ع م الشركة د توري سلسلة لها تتعرض التي المخاطر لتقليل المسار
ن دوليي وردين م ع م اح بنج افس تن أن ن يمك تي ال ة المحلي نيع التص ق مراف اء إنش

 .مشهورين
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لتاريخ الصحفي 18/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر شاطئعنوان لتنظيف موسعة القطيف«حمالت »كورنيش

الخبر الخبرالسبت-08/08/2020-18/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17221العددالكاتب 1تكرار

شاطئ لتنظيف موسعة القطيف«حمالت  »كورنيش
 

 

البحرية الكائنات على النفايات تأثير من  تحذيرات
 
 

المسري  القطيف-أحمد

م القطيف محافظة بلدية رئيس لتنظيف.أكد ة حمل ذ تنفي على الحرص الحسيني٬ محمد
ي الت البصري٬ وه التش ة معالج حملة ضمن الماضي٬ األسبوع خالل البحرية٬ الواجهة

17



كافة بالمملكة والبلديات األمانات مع بالتعاون والقروية٬ البلدية الشؤون وزارة  .أطلقتها
 

الطاقات  استنفار
 

م ح ا.وأوض جهوده ل ك ذل تب ا له ة التابع ديات والبل ة المحافظ ة بلدي أن يني الحس
ا طاقاته ع جمي تنفار اس خالل من والمقيمين٬ المواطنين سالمة على حرًصا وإمكاناتها٬
تحظى ات٬ النفاي ن م ة خالي شواطئ ير توف ى عل حرًصا الحمالت٬ في واآللية البشرية
ال عم أن إلى مشيًرا المتنزهين٬ راحة أجل من بالبيئة٬ واالهتمام النظافة معايير بأعلى
ي ف زوار ال ا يتركه تي ال ات والنفاي ات المخلف ع رف ى عل ون يعمل ة النظاف اولي مق

 .الكورنيش
 

المخلفات  تكدس
 

ات النفاي ار انتش بب بس تيائهم؛ اس عن روا عبّ د ق البحرية الواجهة ومرتادو زوار وكان
اة حي ى عل ر تؤث البحر في رميها يتم التي النفايات هذه وأن الشاطئ٬ بطول البالستيكية
ات النفاي يما س ال ات٬ المخلف دس تك اه تج غضبهم دين مب األسماك٬ وث تل بسبب الناس
ن م د المزي ل تحمّ ى عل ادرة ق ير غ ة البحري ة البيئ وأن واحل٬ الس ك تل ي ف البالستيكية

عشوائية بطريقة منها التخلص يتم التي  .النفايات
 

كبيرة  جهود
 

اد الصفار«وأف د ة»أحم البلدي د تعم إذ ع٬ الجمي ى عل ة خافي ليست ة البلدي ود جه أن ب
ذل تب ة العمال هذه أن مبيًنا المرتادين٬ آثار إزالة في طويلة لساعات تعمل عمالة لتوزيع

البحر في أو اليابسة في سواء النفايات٬ من التخلص في كبيرة  .جهوًدا
 

بالستيكية  علب
 

العقيلي علي ة٬«:وقال المنوع ات بالمخلف وث التل من بالقطيف البحرية الواجهة تعاني
األكياس إلى باإلضافة والزيوت٬ والزجاجية البالستيكية ك»كالعلب تل أن ى إل يًرا مش ٬

للكورنيش الساحلي الشريط طول على أو البحر٬ ساحل على سواء تظهر  .المشكلة
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من يره غ أو ف٬ القطي ورنيش ك ى عل مكدسة وهي البالستيكية النفايات رؤية أن وذكر
ي ف اركة المش ضرورة ى عل دًدا مش اط٬ واإلحب اب االكتئ الزائر نفس في تبث المواقع٬

البحر في النفايات حجم تقليل عبر البيئة  .حماية
 

تطوعية  حمالت
 

يهاتي«وطالب الس ة»حسين لحماي ة التوعوي ة التطوعي الحمالت ن م د المزي م بتنظي
اء إلق م يت تيكية٬ بالس مخلفات وراءهم يتركون الكورنيش مرتادي أن إلى مشيًرا البحر٬

للغاية صعًبا إخراجها يجعل ما البحر٬ داخل الصخور بين  .بعضها
 

ك تل ل تنتق م ث الضارة٬ ات والنفاي اس األكي تركون ي نزهين المت ن م كثيًرا أن إلى ولفت
ون وتك اق٬ األعم ى إل دخل لت اح٬ الري ل عام ل بفع البحر داخل ى إل والنفايات األكياس

لإلنسان غذاء تعتبر التي األسماك٬ خاصًة البحرية٬ الحياة على  .خطرة
 

ة محاول إن ف وبالتالي العام٬ طوال للمواطنين متنفًسا تمثل البحرية السواحل أن وأوضح
البحر مياه في النفايات إلقاء ضرر أن إلى الفًتا سليم٬ غير سلوك عن تنم الموقع تلويث

اإلنسان لينال يمتد بل البحرية٬ الكائنات على يقتصر  .ال
 

رادعة  غرامات
 
الحبيب«وأكد النفايات»عبدهللا إلقاء ظاهرة على القضاء في رادًعا تمثل الغرامات أن

اه باتج دفع ت ات الغرام أن ى إل ا الفًت ر٬ البح اه مي ي وف ة والترفيهي ة العام اكن األم ي ف
انون٬ الق ترام اح بضرورة لإلرشادات باًال يلقي ال فالبعض صارم٬ بشكل النظام احترام

السلبية الظاهرة هذه تنامي من يحد الغرامات فرض أن  .بيد
 

القوارب  أصحاب
 

ة البيئ ى عل ات النفاي ر خط ن م ي٬ المك ي عل ة البيئ ؤون بش م المهت ذر ح ه٬ جهت ن م
المحافظة ة أهمي ع المجتم درك لي ب الجان ذا ه في التوعية ضرورة إلى داعًيا البحرية٬
م عودته ن لحي ل برامي في المخلفات برمي القوارب أصحاب بتعاون مطالًبا البيئة٬ على

البحر في رميها من  .بدًال
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المياه  قوارير

 
األسماك٬ ل أك ن حي اس الن ى عل تؤثر البحر في رميها يتم التي المياه٬ قوارير إن وقال
ات النفاي ن م التخلص تمرار اس خطورة من محذًرا األمور٬ هذه من بالتلوث تتأثر التي

خاص بشكل البحرية والحياة عام بشكل البيئة  .على
 

االستهالك  تقليل
 

البيئة٬ على النفايات أضرار على الضوء لتسليط المبذولة الكبيرة الجهود أن إلى وأشار
ى عل المحافظة ي ف ع المجتم أفراد لدى بيئية ثقافة إيجاد على قادرة غير تزال ال والتي
ات٬ النفاي دوير وت تعمال االس ادة وإع تهالك االس ل تقلي ة أهمي ًدا مؤك ة٬ الطبيعي وارد الم

أفضل بيئة أجل من المختلفة الجهات بين التعاون مستوى رفع  .وضرورة

السواحل على المخلفات  )اليوم(تكدس
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لتاريخ الصحفي 18/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الطيور..بالفيديوعنوان الصطياد عام متنزه في الشباك ينصبون مجهولون

الخبر الخبرالسبت-08/08/2020-18/12/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

الطيور..بالفيديو الصطياد عام متنزه في الشباك ينصبون  مجهولون
 

 
 

 متابعات-الرياض

ألجل ات المتنزه د أح ي ف دة األعم ن بي شباًكا بنصب مجهولين قيام فيديو٬ مقطع كشف
كبيرة بأعداد الطيور  .اصطياد

 

ة٬ لألنظم الف مخ كل بش ام ع نزه مت ي ف نصبت باك الش أن ديو٬ الفي داولو مت ح وأوض
التصرف خذا من وغضبهم رفضهم عن  .معربين
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خاص عنها؛ المسؤولين ومحاسبة الشباك تلك بإزالة طالبوا نكما م الرابعة المادة وأن ة
دن الُم داخل يد الص يجوز ال ه أن ى عل ص تن ة٬ البري ور والطي ات الحيوان يد ص نظام
بِها٬ الصيد المحظور بالوسائل وال فيها٬ يحظر التي واألوقات األماِكن في وال والقُرى٬

اوز تتج ال ة بغرام ة العقوب ددت واألدوات20وح لحة األس ادرة ومص لایر ف أل
الصيد في  .المستخدمة

 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/FHlwNMA-0tU 
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