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البيئة"أماال"و"البيئة" على الحفاظ لتعزيز تفاهم مذكرة  توقعان

● 

 واس-الرياض
المحسن د عب ن ب رحمن ال د عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع رعى
اال٬ أم وشركة والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ن بي اهم تف ذكرة م ع توقي اليوم٬ الفضلي

روع لمش ة البيئي ات والموافق اريح التص ح ومن ذ تنفي ات عملي هيل تس دف اال"به ٬"أم
البيئة على للحفاظ التعاون  .وتعزيز
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والرئيس ا٬ فقيه راهيم إب ن ب امة أس دكتور ال ة البيئ لشؤون وزارة ال وكيل المذكرة وقع
نيبلز نيكوالس أماال لشركة  .التنفيذي

 
ي ف ستسهم ذكرة الم أن ا فقيه امة أس دكتور ال البيئة لشؤون الوزارة وكيل أكد جهته من
ة بيئي ات دراس ل لعم ترك مش ل عم ق فري خالل من ة البيئ على للحفاظ التعاون تعزيز
ة البني اء انش ال واعم تصاميم اريع مش ة ومراجع ئي٬ البي األثر لتقييم بالمشروع خاصة
ة البحري ة البيئ ى عل للمحافظة ة البيئي والضوابط ايير بالمع ا التزامه ن م د للتأك التحتية
االخرى ة البيئي النواحي ة وكاف ة المرجاني والشعب الجزر بيئات وباألخص والساحلية

البيئية بالمعايير االلتزام في مثاال ليكون  .للمشروع
 

التراخيص إصدار تكمال اس ى عل يعمل س وزارة ال ق فري أن ى إل ا فقيه الدكتور وأشار
تيفاء اس ن م ق والتحق اال٬ أم روع مش ة برؤي تزام االل ن م د والتأك ريعها٬ وتس ة البيئي
ي ف ا عليه والمنصوص الالزمة البيئية واالشتراطات المتطلبات لكافة البيئية الدراسات

المملكة في البيئية والمقاييس  .األنظمة
 

لشركة ذي التنفي رئيس ال د أك ه٬ جانب اال"من راكة"أم الش ذه ه ة أهمي ز نيبل والس نيك
"قائالً التنا: رس من محورياً جزءاً الطبيعية البيئة على والحفاظ االستدامة مبادئ تشكل

يرتنا مس ي ف ة مهم خطوة ي ه راكة الش ذه ه إن ف ذلك ل اال٬ أم ي ف المؤسسية دافنا وأه
األهداف هذه ة٬.لتحقيق المتبادل المكاسب ن م د العدي ق تحقي ن م نتمكن س ا خالله ومن

ى عل اظ والحف ة البيئ ة لحماي ا جهوده ي ف والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ندعم س حيث
ة العربي ة المملك ة رؤي ي ف ددة المح تدامة االس داف أه ع دف ب جان إلى الطبيعية الموارد

 "2030السعودية
 

ز لتجهي الطرفين ن بي يق والتنس اون للتع آلية وضع على تنص التفاهم٬ مذكرة أن يذكر
ع جمي إصدار أمين ت ذلك وك اال٬ أم بمشروع الخاصة ة البيئي التصاريح ات طلب وتقديم
ز المرك ك ذل ي ف ا بم المختصة ات الجه ع جمي ن م ات والموافق والتراخيص التصاريح

الساحلية المناطق بيئة لحماية الدائمة واللجنة البيئي٬ االلتزام على للرقابة  .الوطني
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الخبر تفاصيل

الخبر بالمملكة"البيئة"عنوان الطبيعية الموائل على للحفاظ األحمر البحر شركة مع تفاهم مذكرة توقع

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 25تكرار

على"البيئة" للحفاظ األحمر البحر شركة مع تفاهم مذكرة توقع
بالمملكة الطبيعية  الموائل

 

 واس-الرياض
ر؛ للتطوي ر األحم البحر شركة مع تفاهم٬ مذكرة والزراعة والمياه البيئة وزارة وقعت
ى عل اظ والحف ر٬ األحم ر للبح ة البحري ة للواجه ة البيئي تدامة االس ى عل اظ الحف بهدف
ي البيئ ام النظ ى عل ر التطوي ات عملي أثير ت دم ع وضمان ا٬ وتعزيزه ة الطبيعي الموائل

الواجهة يميز الذي  .الفريد
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اهم التف ذكرة م ع س,وق والرئي ا٬ فقيه امة أس دكتور ال ة البيئ ؤون لش وزارة ال ل وكي
انو باغ ون ج ر للتطوي ر األحم البحر ركة لش ذي ة,التنفي البيئ ر وزي الي مع بحضور

الفضلي الرحمن عبد المهندس والزراعة  .والمياه

التصاريح ى عل الحصول إجراءات هيل لتس الطرفين ن بي اون التع ذكرة الم وتستهدف
في المطبقة البيئي االلتزام ومقاييس معايير مع توافقها حال للمشروع الضرورية البيئية

الزمني وجدوله األحمر البحر مشروع وحجم طبيعة مع يتماشى بما  .المملكة٬

م لتقدي تسعى وزارة ال أن ا٬ فقيه امة أس دكتور ال ة البيئ لشؤون وزارة ال ل وكي وأوضح
الشركات ع جمي اد اعتم لضمان ة؛ البيئي تدامة االس مجال في الواسعة والخبرة المعرفة
شركة ع م اون التع ذا ه أن ش ن م أن ى إل يراً مش ايير٬ المع أعلى ب ا معه العمل يتم التي
على الحفاظ في الطموحة خططها مواصلة من الشركة يُمكِّن أن للتطوير األحمر البحر

وتعزيزها الطبيعية  .الموائل

للتطوير األحمر البحر لشركة التنفيذي الرئيس أكد جانبه وجهة,من تكون ألن السعي
ياحة الس ج نه ق تطبي ي ف دة الرائ ة العالمي ات الوجه ة مقدم ي ف ر األحم البحر مشروع
ة الطبيعي ة البيئ ة لحماي ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة مع العمل إلى متطلعاً المتجددة٬

بعدها وما البناء مرحلة طوال عليها والحفاظ المشروع منطقة  .في
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الخبر تفاصيل

الخبر الحديثة10تدريبعنوان التربية إلى التحول لدعم الماشية مربي من آالف

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

الحديثة10تدريب التربية إلى التحول لدعم الماشية مربي من  آالف

 

 الرياض-مكة

المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير الفضليشهد كعبدالرحمن المل ة جامع دير وم ٬
دورات ديم لتق دف ته اهم تف ذكرة م ع توقي وزارة ال ر بمق ي العوهل محمد الدكتور فيصل

تستهدف دة معتم ة ضمن10تدريبي المملكة اطق من ع بجمي ية الماش ي مرب ن م آالف
ة إنتاجي ين لتحس الوطنية يةالخطة الماش ىقطاع إل ة التقليدي ة التربي ن م التحول دعم ل

ية الماش اع لقط ة اإلنتاجي اءة الكف ع ورف الحديثة٬ النموذجية ل.التربية وكي ذكرة الم ع وق
ة الزراعي وم العل ة كلي د وعمي ان٬ البطش د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل ة البيئ وزارة

السقوفي أحمد الدكتور فيصل الملك بجامعة  .واألغذية
 

الخطة رامج ب ضمن معتمدة تدريبية دورات إقامة على الطرفان سيعمل للمذكرة ووفقا
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رامج ب وتشمل ية٬ الماش اع قط إنتاجية لتحسين والتناسل٬:الوطنية الصحية٬ ة الرعاي
والتسويق ي٬ الوراث ين والتحس القطعان٬ وإدارة الماشية٬ التدريب)وتغذية تهدف ويس ٬

تدريب إلى إضافة وإناثا٬ ذكورا الجنسين من ة300المربين العامل الفنية الكوادر من
م تنظي ى عل ان الطرف يتعاون س ذكرة الم وبموجب الوزارة٬ ب الحيوانية الثروة قطاع في
ثروة ال اع قط ة خدم ي ف تركة المش وث والبح دريب والت م التعلي االت مج ي ف طة األنش

 .الحيوانية
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الخبر تفاصيل

الخبر الزراعية"عنوان الجيدة"تبوك الزراعية الممارسات اعتماد شهادة على جاب"تحصل "سعودي

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الزراعية" الجيدة"تبوك الزراعية الممارسات اعتماد شهادة على تحصل
جاب"  "سعودي

 
 

 مال-الرياض

ات الممارس اد اعتم هادة ش ى عل ولها حص ن ع ة الزراعي ة للتنمي وك تب ركة ش ت أعلن
عودية الس ة العربي ة المملك ي ف الجيدة Saudi Good Agriculturalالزراعية

Practices"بـ اختصاراً يُعرف والذي جاب"٬  .S.G.A.Pسعودي
 

المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير قام الفضلي/وقد المحسن عبد بن الرحمن عبد
بتاريخ األربعاء يوم صباح ق1442-3-4في المواف ليم2020-10-21هـ بتس م

د خال بن الوليد اإلدارة مجلس رئيس الشركة مثل وقد عليها الحائزة للشركات الشهادات
 .الشثري

 

ات والتقني ائل الوس أفضل ق تطبي ى عل الشركة حرص على االدارة مجلس رئيس وأكد
اج اإلنت تدامة الس الداعمة الزراعية العمليات وتحسين الزراعية الممارسات في الحديثة

البيئة الزراعي.وسالمة اإلنتاج جودة على التركيز إلى  باإلضافة
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الخبر تفاصيل

الخبر منتجاتهمعنوان حماية يريدون المزارعون

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

العصيميالكاتب الرصد19114العددمساعد 1تكرار

سبيل  عابر

منتجاتهم حماية يريدون  المزارعون

 
 
 
 

العصيمي  مساعد

 

 

السعوديين المزارعين بأحد المصادفة جمعتنا أيام من..قبل بيننا من أن تنطلق سعادتي
دة الواف ة للعمال ا يتركه م ول األجداد مهنة على ى..استمر إل تمع اس ا وأن ي أللم ا ي ن لك

الد الب ذه ه ي ف أرضا يحرث ن م وكل هو ده يج ا مم والوجع الحزن ب بع المش ه حديث
 .الطاهرة

م منه ذاؤنا فغ ا٬ حياتن ى عل ير كب فضل لهم المزارعين أن إلى نشير أن وجب البدء في
زارعين الم ى عل د نعتم نحن ودواجن لحوم ذات من تربيته تمت ما أو نبت ما ..سواء

ذاء وغ صحة دين مفي تمرين مس ن منتجي وا يكون ي لك ه علي يعتمدون من يحتاجون وهم
 .!لبالدهم

من ال األجي ى عل وم مفه ير غ د التأكي ذا ه ون يك وقد هويتنا٬ من تاريخا تمثل الزراعة
صغير تان بس تى وح مزرعة ي ف يعش م ل ا منّ ن م ك ذل د بع لكن قبله٬ وما ..الخامس

عليه وأجدادنا آباؤنا كان الذي والعمل ومصيرنا غذاءنا أن..كانت ا له مح نس ل ه ن لك
دتها؟ وفائ التها أص ن ع لها ليفص بي األجن وق المس ا فيه م يتحك تى ح أو دثر اآلن!تن

ن م اتهم٬ لمنتج ويق التس الت انف ن م انون يع ة المملك اء أنح ف مختل ي ف ون المزارع
دم لع ا مزارعه د تفق واألسر اني٬ يع الزراعي فاالقتصاد إنتاجهم٬ على األجنبي سيطرة
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ربحيتها  .جدوى
 

يرة كب وبسرعة حاضرة ت كان ه إجابت الحل؟ ا م أله ألس زارع الم صديقي إلى ..أعود
ويق زارع..التس الم ات منتج تقبل تس ويق للتس ة وطني ركة ش اء إنش أن ى عل ددا مش

تصديرها وحتى ا وتوزيعه بفحصها وم يق من وهي ومحافظة مدينة كل عبر ..مباشرة
محددة وإنتاجية سعرية آلية وفق ذلك  .ويتم

 

الزراعة في مهم جانب عن يتحدث أن..صاحبنا رى وي واق٬ األس ى عل يطرة الس عن
بجماعات وط من ر األم أن وك الشأن صاحب هو فاألجنبي إرادتهم عن خارج األمر هذا

ة معين ة جه ى عل يطرته س ل لك ة مختلف جنسيات عن..من ويتحدث يشكو و وه حتى
ضرب خالل من صالح منتج لكل ومحاربتهم أولئك سيطرة جراء من الرديئة الزراعة

مزرعته من وحتى السوق من المبادئ صاحب وإخراج  .األسعار
 

ة الزراعي ات المنتج ة فحماي ني٬ الوط ج للمنت ة الحمائي ى عل دد يش أن َس ين م ل ا أيض
جودة من سيزيد واالستيراد٬ التصدير بين متوازنة آلية وفق المستوردات من السعودية

الخارجية لألسواق الحاجة وعدم االكتفاء إلى ويؤدي  .المحلي
 

أن د فاألكي إنتاجه على المزارع يطمئن فحين المشكلة٬ لب التسويق أن أجزم جهتي من
تحت ون يك ن فل ه٬ إنتاج جودة ى عل ينعكس ا مم يرا كث ستتحسن ة الزراعي أوضاعه

إلنتاجه والمقايضين الشريطية استقبال..رحمة بعد للتسويق كبرى وطنية شركة وجود
تثمار االس ى عل يرين كث سيشجع الشأن ذا ه ي ف كثيرة دول تفعل كما المزارع منتجات

السعودي الوطني االقتصاد برفد يسهم وبما أراضيهم  .في
 

زارعين الم ن بي همها أس ن ولتك الشركة ذه ه مثل ة..لننشئ مزرع ك يمل ن م ل لك أي
تسويق من المزارع مشاكل تحل سوف الزراعية الشركة أن وأثق المساهمة٬ في الحق
جودة على السيطرة حيث من المجتمع صحة في ستساهم إنها بل الزراعية٬ للمحاصيل

معتمدة ومبيدات الجودة عالية وبذور أصناف واختيار  .المنتج
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الخبر تفاصيل

الخبر لالستثمارعنوان مصدر والطبيعي الحيوي التنوع

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

السهليالكاتب الرصد9874العددمحمد 1تكرار

لالستثمار مصدر والطبيعي الحيوي  التنوع
 
 
 
 
 
 
 
 

السهلي.م جابر  محمد
 

أي ي ف األساس حجر ة٬ والحيواني النباتية األصناف تعدد هو الذي الحيوي٬ التنوع يعد
مكية س أو ة حيواني أو ة زراعي ة ا.نهض وتباينه ة المملك احة مس اع اتس ى إل را ونظ

ن بي عودية الس ع تق ث حي ة٬ اإلنتاجي ا إمكاناته ى عل ا إيجابي س ينعك ذا ه إن ف ا٬ جغرافي
احة بمس ا٬ وإفريقي ا أوروب يا آس ثالث٬ د2,150,000قارات وتمت ع٬ مرب تر كيلوم

اع االتس ذا ه ا يمنحه تر٬ كيلوم ي ألف ى عل د يزي بطول الجنوب إلى الشمال من جغرافيا
وليست الشمال٬ ي ف المتوسط األبيض البحر دول لمناخ متاخمة دولة لتكون الجغرافي
ارد ب حدي٬ صحراوي اخ من وسطها ي ف ا يتخلله الجنوب٬ في االستواء خط عن بعيدة

صيفا وحار  .شتاء
 

ة الرملي ان والكثب ة واألودي ة الجبلي ات المرتفع د توج حيث المختلفة٬ التضاريس وهناك
نحو غ يبل بطول تهامة سهل األحمر البحر ساحل امتداد على فيقع والسهول٬ والهضاب

ن1100 بي ا م ا ارتفاعه راوح ي تي ال السروات٬ جبال سلسلة شرقه وترتفع كيلومتر٬
ة ثالث ى إل لتصل شماال اتجهت كلما تدريجيا االرتفاع ويقل الجنوب في قدم آالف تسعة
الشرق ة جه ن م لة السلس ذه ه ي ويل ا٬ وغرب شرقا ة أودي عدة منها وتنحدر قدم٬ آالف
وجنوبا الصمان وصحراء الدهناء صحراء إلى شرقا تصل التي ومرتفعاتها نجد هضبة
ع الرب صحراء اذي وتح والخرج الج األف وواحات ر الدواس وادي ا يتخلله ة منطق ي ف
م ث ود النف بصحراء تتصل حتى ل حائ منطقة إلى نجد سهول تمتد الشمال ومن الخالي٬
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ق طوي ال جب ل مث ة٬ الجبلي ات المرتفع ض بع ا فيه يوجد ا كم واألردن٬ راق الع بحدود
وف والج دل الجن ة دوم ل مث ة٬ زراعي اطق ومن ات وواح لمى٬ وس ا وأج ارض والع
الشرقي احلي الس السهل ا أم متميزة٬ زراعية منطقة تعد التي تبوك٬ ومنطقة وطبرجل
ي الت اء٬ األحس ة واح ل مث ة٬ زراعي ات واح ن م ألف فيت ي العرب ج الخلي ى عل ع الواق
ة ملحي بخات س فيها يوجد بينما جينيس٬ موسوعة في العالم في نخيل واحة أكبر سجلت

الخالي الربع خاصة رملية٬  .ومناطق
 

طحها س اهر مظ الف واخت اين المتب الجيولوجي ا وتكوينه ي الجغراف عودية الس ع وموق
ف تختل تي ال ة٬ الطبيعي البيئات من عديد وجود إلى أدى أخرى٬ إلى منطقة من ومناخها
وع التن ث حي من ك وذل ر٬ آخ ى إل ان مك ن م ي والحيوان اتي النب ا غطائه ات مكون ي ف

والتوزيع  .والكثافة
 

السعودية في الغابات مساحة إجمالي ل27280ويبلغ تحت الي وبالت مربعا٬ مترا كيلو
احة مس ث حي ن م ي العرب وطن ال توى مس ى عل ب الترتي ي ف ع الراب ز المرك السعودية

والجزائر والمغرب السودان من كل بعد  .الغابات
 

و نح جيل تس م ت د و2243وق نح ا منه عودية٬ الس ي ف ا نباتي ا ا35نوع نباتي ا نوع
نحو أي ضمن2متوطنا٬ ة النباتي واع األن وع مجم ن م ة المائ و837في ينم ا٬ جنس

داري الم اخ المن ذات ة الغربي ة الجنوبي المنطقة ووديان جبال في ة.معظمها ناحي ن وم
ي ف رئيسة بصفة ة٬ المملك ن م ة الجاف اطق المن ي ف ات النبات ز تترك اني٬ المك التوزيع
د بع اه المي ع تتجم ث حي اه٬ المي ارب ومس ة واألودي ات كالروض ة٬ المنخفض اطق المن

ن بي ا م ل تمث تي ال رة٬ المعم ات النبات ا أم ى35األمطار٬ دد40إل ع ن م ة المائ ي ف
والسباخ الرملية الكثبان على كذلك النباتات هذه توجد كما الصحراوية٬  .األنواع

 

ات غاب ة العربي رة الجزي به ش رب غـ وب وجن جنوب في المرتفعة األراضي في وينمو
ا أم ا٬ إفريقي شرق شمال في تنتشر التي تلك مثل المرتفعة٬ األراضي سافانا٬ وحشائش
بيهة الش ة النباتي واع األن ا فيه و فتنم م اإلقلي ذا ه ن م ة المنخفض حراوية الص اطق المن

المبعثرة المدارية األشجار من وغيرها والسلم٬ والسمر الطلح مثل  .بالسافانا٬
 

ببرودتها تمتاز التي السروات٬ جبال في العالية المرتفعات على العرعر غابات وتتركز
ا فيه ة الرطوب دل مع اع غيرة.وارتف الص ان الخلج ي ف رم الق ات نبات و ون"وتنم "الج

ي العرب ج للخلي ي الغرب احل والس ر األحم للبحر الشرقي احل الس طول على .المحمية
مالية الش األجزاء ي ف خاصة ر٬ األحم البحر ساحل من مقربة على الدوم نبات وينتشر
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الغرب٬ و نح ة الغربي ات المرتفع ن م تنحدر التي واألودية٬ تهامة سهل وفي والجنوبية
والدفء الرطوبة تتوافر حيث  .وذلك

 
د وج ث حي ات٬ النبات من أفضل بشكل المزدهر المملكة٬ في الحيوانات في التنوع كذلك
بأصنافها ال الجم مل تش السعودية٬ ي ف المستأنسة خاصة يرة٬ الكب دييات الث ن م د عدي
ي والنعيم ي والعواس ة والحري ة النجدي ام واألغن ة٬ المحلي ار واألبق احلية٬ والس ة البري
والسورية٬ والصمع كالعوارض المستأنس٬ والماعز البري والماعز والبربر والسواكن
ك٬ والفن ر٬ األحم ب والثعل ي٬ العرب والنمر العربي٬ كالذئب الوحوش بعض إلى إضافة
ر٬ األخض ب واألرن خري٬ الص ر والوب ي٬ الرمل ط والق ط٬ المخط بع والض ق٬ والوش
ع م ابون الب ردة ق وطن م أيضا هي األوسع والمنطقة باالنقراض٬ المهدد العربي والفهد
ة مك جنوب وضواحي والطائف الباحة مثل الشمال٬ أقصى إلى تصل التي المستعمرات

 .المكرمة
اري والقم يرات والوت اجر والطن ان العقب ور والنس مان والس ام الحم ور الطي مل وتش
نة والخرش وارس٬ والن البجع البحرية الطيور تشمل الساحل وعلى وغيرها٬ والحبارى
فصلي ي ف اجرة المه ور الطي ا أيض د البل زور وي الحزين٬ ك ومال واإلوز والفالمينجو

والبلع واللقالق النحام طيور ذلك في بما والخريف٬ من.الربيع اآلسيوي الحبارى ويعد
ة البحري اء واألحي األسماك ا أم د٬ الجي اتي النب اء الغط على تعتمد التي المقيمة٬ األنواع
ث حي ي٬ العرب ج الخلي أو ر األحم ر البح ي ف واء س ة٬ عالي دالت مع ا فيه وع التن غ فيبل
ط٬ المتوس األبيض ر البح ي ف ودة الموج األصناف م معظ األحمر ر البح مال ش يشمل
امور واله اض والبي الشعور أصناف األسماك من مستوطنة محلية أصناف إلى إضافة
داف واألص ات والرخوي روش والق ان والحيت دالفين وال ل والماكري عوم والش ة والتون
ط المحي أسماك ناف أص األحمر ر البح وب وجن ي العرب ج الخلي ود تس ا بينم ا٬ وغيره

تكوزا واألس ان الروبي ة خاص رب٬ الع ر وبح دي تر"الهن يف"اللوبس وأبوس د والكنع
وغيرها والحريد  .والمرجان

 
وي الحي وع التن ذا ه ي"إن ة"البيولوج المملك ي يعط ة والحيواني ة النباتي ناف -لألص

شمال أجواء من يستفاد بحيث والسمكي٬ والحيواني الزراعي لالستثمار كبيرة إمكانات
ة خاص ه٬ والفواك راوات الخض ن م ط المتوس األبيض ر البح ات منتج اج إلنت ة المملك
ون٬ الزيت اج وإنت ة والفراول ن والتي اح والتف ال والبرتق دراق وال مش كالمش ات٬ اللوزي
ن م د عدي ي ف اهرا ب ا نجاح ق حق ا م وهو الخضراوات٬ ن م د وعدي البطاطس ذلك وك
والقشطة اي الباب ل مث توائية٬ االس ه الفواك المملكة جنوب يقدم بينما الزراعية٬ شركاتنا
وف والج ل حائ في ة الجاف به ش اطق المن هم وتس وز٬ والم ة والجواف ا والمنج ان والرم
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ج تنت ا بينم وب٬ الحب ن م ا وغيره ذرة٬ وال عير والش ح القم اج إنت ي ف ر الدواس ووادي
مناطق ن م ة منطق فكل المنورة٬ والمدينة والقصيم والخرج األحساء في التمر الواحات
ة وبطريق ة٬ عالي ودة وبج ل أق ة بتكلف ا منتجاته دم تق ا تجعله بية نس يزة م ذات ة المملك

المنطقة طبيعة مع تتماشى  .مستدامة
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وصحةعنوان ظل الشجرة

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

حسنالكاتب الرصد17297العددنورة 1تكرار

وصحة ظل  الشجرة

 

حسن  نوره

ة حمل ول ح ار باألخب بوع األس ذا ه اعي االجتم ل التواص ع مواق جت ا#ض لنجعله
يخفى وال السعودية٬ الحكومية واألجهزة الوزارات جميع معها تضامنت التي خضراء٬
السؤال ن لك ية٬ النفس الصحة ن تحّس ي ف الخضراء احات المس أثير ت شخص أي على
ل يجع ذي ال د٬ للح ًدا ج ة مهم ة الحمل ذه ه اذا لم و ه ه عن ة اإلجاب وي وأن ه أطرح الذي
ة٬ للعام واسع نطاق ى عل بنشرها وتساهم الشكل٬ بهذا معها تتفاعل الحكومية األجهزة

فيها؟ المشاركة منهم  وتطلب
 

الصحة ي ف المحيطة ة البيئ أثير ت دى م د تؤك دراسات وجدت الموضوع٬ عن بالبحث
ة مجل ي ف رت نش تي ال ة٬ البحثي األوراق دى إح ي فف ان٬ لإلنس ية JAMAالنفس

Network Openة الهيئ ين تحس ي ف ة المبذول ود الجه ن بي ة الطردي ة العالق ن ع
ذكرت فيالدلفيا٬ مدينة في للسكان النفسية والصحة التشجير طريق عن للمدن العمرانية
ازدراء ب عور والش اب االكتئ بة نس اض بانخف رتبط م جير التش أن ة البحثي ة الورق ذه ه

النفسية صحتهم تحّسن في ساهم الواقع في إنه بل  .النفس٬
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تنومةعنوان في تحترق قلوبنا

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الضبعانالكاتب الرصد17297العددشالش 1تكرار

تنومة في تحترق  قلوبنا

 

 

الضبعان.د  شالش

قبلها علينا ضرره بيئتنا في خلل فأي تنومة٬ في قلوبنا احترقت بل تنومة تحترق  .لم
 

لة سلس ى عل ير عس منطقة في وطننا غرب جنوب الواقعة الجميلة المحافظة تلك تنومة
د بع ى عل ا أبه شمال د وبالتحدي السروات٬ دد125جبال ع ويصل اً تقريب ترا م و كيل

إلى ارة20سكانها إم وحسب ة غالم جبل في األيام هذه حرائق من تعاني نسمة٬ ألف
ق حري احة مس أن تشكيلها م ت تي ال دة الموح ة الميداني ادة القي درت ق د فق ير عس ة منطق

ى إل تصل د500×1000تنومة العدي ذ تنفي م ت د فق د الحم و إصابات وال تر٬ م
كنية الس ع المواق ة حماي ى عل الحرص منها إخماده٬ مراحل في الوقائية اإلجراءات من
وبطوالت االستطالعية ائرات بالط اد اإلخم عملية وتعزيز اإلخالء٬ يستحق ما وإخالء

وتوفيقه هللا حفظ ذلك وفوق والمتطوعين٬ المدني الدفاع  .رجال
 

وال متضرر٬ ل لك وتهم بي ح فت عن ا ورجاالته ل القبائ يوخ ش ن أعل الشعب هذا وكعادة
والمكارم القيم شعب على  .غرابة

 
الحريق هذا أن يؤلم البشر-ما هللا وقى ي-وقد التعاف ا عليه يصعب وقد البيئة٬ يدمر

عودتها الصعوبة ومن احترقت٬ نادرة أشجار فهناك  .سريعا٬ً
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ام الع دير الم تصريح توقفني اس د فق ة٬ ومواطن واطن م ل لك م مه ر أم ئي البي ي والوع
ه في اء ج رو العم ليمان س ق الفري دني الم دورا:للدفاع ومسؤولين واطنين كم ا علين إن

ب الحط تخدم يس ض البع وأن ها٬ وغرس ة البيئ ى عل ة المحافظ ة ثقاف ة تنمي ي ف يرا كب
آخر٬ ان مك ى إل اللهب ل لتنق اح الري أتي فت ادر ويغ ا يتركه م ث ع المواق ذه ه في والفحم

الحريق  .فينتشر
 

هي ا٬ رحالتن من ة رحل كل ي ف ا أعينن عن ب تغي اد تك ال تي ال الممارسات ذه ه ل مث
ون يك أن ن الممك ن فم ة٬ تنوم في الحرائق اليوم كانت وإن ومدمرة٬ خطيرة ممارسات

وعياً أكثر نكن لم إن غيرها في  .الخطر
 

ي البيئ الوعي ة تنمي ي ف بدورها والجامعات والمساجد والمدارس البيوت تقوم أن نتمنى
ن م بدورهم يقوموا أن الرحالت محبي من نتمنى كما الجهود٬ تكاتف إلى يحتاج فاألمر

 :ناحيتين
 

م ل إن دومهم٬ ق د عن ان ك ا كم م رحيله د بع ان المك تركوا ي بأن بيئتهم٬ على يحافظوا أن
م رحالته اء أثن وا يقوم وأن آجال٬ً أم اجالً ع له وسيعودون لهم المكان فهذا أفضل٬ يكن

والتوجيه النصح في  .بواجبهم
 

ممارسات منهم يرى من مناصحة في بدأ برية٬ رحلة في خرج كلما الكبار أحد أعرف
الوضع ومعالجة بالتنظيف بدأ تفاعالً ير لم فإن الوعي٬ قلة على  .تدل

 
shlash2020@ 
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بضباءعنوان المانجروف غابات استصالح تواصل الخضراء تبوك رابطة

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3427العددالكاتب 1تكرار

بضباء المانجروف غابات استصالح تواصل الخضراء تبوك  رابطة

 

 
 واس-تبوك

انجروف الم ات غاب اطق لمن ئي البي حاح اإلص ال أعم راء الخض وك تب ة رابط تواصل
الموائل وتنمية بالمنطقة البحرية البيئة لصون التطوعية أعمالها ضمن ضباء؛ بمحافظة

 .بها
 

ين الحس راهيم إب ن ب طارق الخضراء وك تب رابطة رئيس ال,وأوضح األعم ذه ه أن
د كأح ة٬ بالمنطق ع المواق من دد ع في ذها تنفي م ت تي ال ابقة الس برامج لل تكماًال اس أتي ت

ا انطالقته منذ الرابطة أعمال عليها بنيت التي واألهداف األساسية تمت,الركائز ث حي
ة البحري ة البيئي ة بتنمي ة المعني الخضراء الوجه رابطة من مباشرة بمتابعة الجهود هذه

سنة في استزراعها تم والتي المانجروف أشجار زراعة أعمال راء2017من وإج ٬
كل لها الدورية نة6المتابعة س ل ك من مارس شهر خالل البذور نثر مبادرة مع أشهر

اء واألحي ة المرجاني والِشعاب ل الموائ وعودة البحرية البيئة تنمية عوامل أهم تعد التي
ة والمحلي اجرة المه ور للطي ن آم الذ م د وتع الشواطئ انجراف وتمنع األخرى البحرية
ال إلكم المناسب ذاء الغ عن ا خالله من تبحث مسارات عبر سنويا المنطقة تزور التي

أخرى ألماكن  .رحلتها
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر علميةعنوان محاضرات بعدة العالمي األغذية يوم تُفعل القصيم بعد"جامعة "عن

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

علمية محاضرات بعدة العالمي األغذية يوم تُفعل القصيم جامعة
بعد"  "عن

 

 
 واس-بريدة

البيطري٬ والطب ة الزراع ة بكلي المجتمع خدمة وحدة في مُمثلة القصيم٬ جامعة فعلت
د٬ بع عن ة العلمي المحاضرات ن م دد ع ة إقام خالل من المي الع ة األغذي يوم ٬ أمس
ن ب رحمن ال عبد الدكتور القصيم جامعة رئيس معالي برعاية الكلية٬ أقسام مع بالتعاون

الداود  .حمد
 

وان بعن محاضرة بة المناس ذه به الجامعة فعاليات ق"وتضمنت تطبي ي ف ذاء الغ سالمة
هاسب ا"برنامج فيه تحدث ة٬ بالكلي التدريس هيئة عضو فتحي شوكت الدكتور قدمها ٬

ط المحي تخطى م ث ة٬ األمريكي دة المتح ات بالوالي ذاء الغ لسالمة هاسب نظام نشأة عن
يضمن متكامل رقابي نظام بأنه وصفه تم حيث العالم٬ دول وباقي أوروبا إلى األطلنطي
ي ف تواجدها المحتمل المخاطر تحليل بواسطة المخاطر من وخلوه الغذاء سالمة تحقيق
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ى عل ل والعم الحرجة م التحك اط نق ى عل والتعرف وتجهيزه إعداده مراحل أثناء الغذاء
المخاطر تلك حدوث لتالفي فيها والتحكم  .مراقبتها

 
حول أخرى محاضرة أقيمت ان"كما اإلنس وصحة ة الوظيفي دواجن ال ة ا"أغذي قدمه ٬

دور ب ام االهتم ادة زي على خاللها أكد بالكلية٬ التدريس هيئة عضو عبيد طارق الدكتور
د أح البيض د يُع ث حي يرة٬ األخ ة اآلون في اإلنسان صحة تحسين في الوظيفية األغذية

ا باألوميج ني الغ البيض مثل انتشاراً وأكثرها الوظيفية األغذية ي3-أهم الغن والبيض
ر بأكث ني غ بيض وجود ى إل إضافة ات٬ بالفيتامين ني الغ والبيض العضوي بالسيلينيوم
الدواجن لحوم اآلن توجد كما كولومبوس٬ البيض وهو السابقة العناصر من عنصر من

ا باألوميج ة امين3-الغني بفيت ة الغني دواجن ال وم ة)هـ(ولح الغني دواجن ال وم ولح
 .بالسيلينيوم

 
وان بعن رة محاض ة الكلي ت صحتك"وأقام ى عل للمحافظة وازن مت غذاء و نح ا ٬"مع

األساسي الدور خاللها بيّنت بالكلية٬ التدريس هيئة عضو الحميد٬ رغد الدكتورة قدمتها
وازن المت ذاء الغ رف يُع ث حي راض٬ األم ن م وخلوه الجسم صحة في المتوازن للغذاء
ن م ية األساس ة الغذائي ر العناص ف بمختل ان اإلنس م جس زود ي ذي ال ذاء الغ ه أن ى عل
ي والت اء٬ والم ة المعدني ر والعناص ات والفيتامين دهون وال درات والكربوهي ات البروتين
واألعضاء واألنسجة٬ ا٬ الخالي اء وبن الصحيح٬ بالشكل ه بوظائف للقيام الجسم يحتاجها
الذي المتوازن الغذاء عن المجتمع في الوعي وزيادة األمراض٬ من والوقاية الجسم في
الغذائية المجموعات مختلف من مناسبة بحصص متنوعة أغذية على يحتوي أن  .يجب

 
وان بعن رة محاض ت أقيم ا ة"فيم الزراعي ة التنمي ق تحقي ي ف وية العض ة الزراع

تدامة اذج:المس كنم ر الخض يل ة"محاص هيئ و عض ن حس ادل ع دكتور ال دمها ق ٬
ي زراع نمط ن ع ارة عب هي وية العض ة الزراع أن ا خالله ح وض ة٬ بالكلي دريس الت
ة الترب ائص وخص خصوبة تحسين خالل ن م ا وينميه ة الطبيعي وارد الم ى عل افظ يح
وث٬ التل ن م ة البيئ ى عل افظ يح ا بم بها٬ اإلحيائية والدورات البيولوجي التنوع ويحسن
ة الحالي ال لألجي ة الغذائي االحتياجات توفير في مهما دورا تلعب تجعلها الخاصية وهذه

المستدامة التنمية تحقيق في القادمة األجيال حقوق على  .والمحافظة
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لزراعةعنوان خضراء لنجعلها مبادرة بالخبر700انطالق بونسيانا شجرة

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

لزراعة خضراء لنجعلها مبادرة بالخبر700انطالق بونسيانا  شجرة

 

الطمع:الخبر  عبدهللا

ادرة مب بر الخ ة محافظ ة بلدي نت راء"دش خض ا دوار"لنجعله ن م س٬ الخمي وم الي ٬
ادرة مب ضمن الخاص القطاع مع بالتعاون أولى٬ كمرحلة الخبر كورنيش على التوحيد

راء" خض ر"شرقية أمي نها دش تي ال رقية٬ الش دن م تشجير ي ف ة األمان رامج ب د أح ٬
الماضي العام بمكتبه عبدالعزيز بن نايف بن سعود األمير  .المنطقة

 
ادرة مب إن دي٬ الزاي لطان س دس المهن بر الخ ة بلدي س رئي ال راء"وق خض رقية "ش

زراعة ة500٬تستهدف المنطق ة لبيئ بة المناس ة والزين الظل أشجار ن م شجرة ألف
ة المملك ة رؤي ق تحقي ي ف اهمة للمس دف ته ادرة المب أن ى إل ادة2030مشيراً زي ي ف

ة ومكافح ه٬ علي اظ والحف ئي البي هد المش ين وتحس الخضراء٬ ة الرقع ن م رد الف بة نس
21



جير التش ة بأهمي ع المجتم رائح ش ة كاف ن بي ي الوع ة ثقاف ر ونش وث٬ التل ادر مص
عليها  .والمحافظة

 
طة أنش وتشجيع م دع ى عل ريفين٬ الش الحرمين ادم خ ة حكوم رص ح دي٬ الزاي د وأك
ن م والحد الخضراء٬ ة الرقع وزيادة البيئة على الحفاظ في أهمية من لها لما التشجير٬
تهدفات مس ضمن مستهدف هي والتي الحياة٬ جودة وتحسين الصناعية٬ العمليات تأثير

ة المملك ة ر2030رؤي المظه ن م ويحسن ة٬ بهج دن للم يضيف التشجير أن اً مبين ٬
المدن أنسنة مفهوم تحقيق في ويسهم  .العام٬

 
مبادرة منفذ خضراء"وأشار من"لنجعلها الخبر اد(بمحافظة ى)إس إل الق٬ العف اني ه

المسطحات دل مع بة نس ع ورف ا٬ أثره م وتعظي الحملة٬ استدامة على الحرص ضرورة
الثالث والقطاع والخاص ي الحكوم القطاع بين الشراكة أهمية مؤكداً للفرد٬ الخضراء
وع تط بر ع واء س ا٬ وتحفيزه ة التطوعي ات الطاق ل وتفعي ة٬ الحمل داف أه ق تحقي ي ف

والجامعات المدارس طالب أو  .المتخصصين٬
 

إن تستهدف"وقال التي والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة مبادرة مع تتواءم المبادرة هذه
ة ة10زراع المملك اطق من ف مختل ي ف جرة ش ن ة.ماليي زراع ي ف ا مبادرتن أتي وت
السعودية700 رؤية أهداف تحقيق في إسهاماتنا تفعيل ضمن بالخبر٬ بونسيانا شجرة

وتهدف2030 ة٬ المنطق ي ف ي الطبيع اتي النب الغطاء وتنمية التشجير دعم خالل من ٬
د للح ون الكرب يد أكس اني ث وامتصاص الحرارة درجة خفض إلى األشجار هذه زراعة

الخالبة والمناظر النقي الهواء وتأمين التلوث٬  ".من
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لمبادرةعنوان الثاني العام خضراء«بدء واحة »الجوف

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

لمبادرة الثاني العام خضراء«بدء واحة  »الجوف
 

 

الجديع  الجوف-حورية

لمبادرة الثاني عامها الجوف منطقة أمانة خضراء«بدأت واحة نها»الجوف دش تي ال ٬
ر أمي دالعزيز عب ن ب واف ن ن ب فيصل ير األم ي الملك مو الس صاحب الماضي العام في

وف نوات..الج س ر عش الل خ ة بالمنطق جرة ش ون ملي ة زراع ادرة المب تهدف وتس
المملكة رؤية مع د..م2030لتتوافق محم ن ب عاطف دس المهن ة المنطق أمين ووجه

ل قب ن م ا له دعم ال سبل وتوفير المبادرة من الثانية المرحلة تنفيذ على بالعمل الشرعان
لها التابعة والبلديات  .األمانة
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ي الت ادرات والمب برامج ال ف مختل ل تفعي ى عل ة األمان حرص الشرعان المهندس وأكد
ة رؤي ع م جم وتنس ة والقروي ة البلدي ؤون الش وزارة داف أه ق وتحق ع المجتم دم تخ

حسب2030 المبادرة إلنجاح والتسهيالت الدعم أوجه كافة األمانة توفير إلى مشيرا ٬
غرست المبادرة وكانت لها٬ خطط دن74,875ما م ي ف األول ا عامه خالل شجرة

الجوف ومراكز  .ومحافظات
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يتفقدعنوان عسير جويةأمير بجولة تنومة حريق

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3415العددالكاتب 1تكرار

يتفقد عسير جويةأمير بجولة تنومة  حريق

المشاركة الميدانية الفرق أعمال على  وقف

 

الشهري  عسير-عبدالعزيز

األمير قيام عن عسير إمارة طالل?أعلنت بن ة?تركي بجول اآلن ير عس ة منطق أمير
ة٬ تنوم ق بحري اد اإلخم احات مس ة لمتابع ة?جوية الميداني رق الف ال أعم ى عل ف ويق

 .المشاركة
 

ده عب ن ب د محم ب النقي ير٬ عس بمنطقة المدني الدفاع لمديرية اإلعالمي المتحدث وكان
أشجار ي ف ق حري نشوب عن وم الي مساء بالًغا تلقى تنومة مدني أن أوضح قد السيد٬

تنومة بمحافظة الظهارة بقرية غالمة بجبل عسير(وأعشاب منطقة توجيه)شمال وتم ٬
الحريق نشوب لموقع الالزمة اإلطفاء  .فرق
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الخبر تفاصيل

الخبر بمهرجانعنوان التمور سوق يتفقد المدينة أمير بركة"نائب "تمورها

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

بمهرجان التمور سوق يتفقد المدينة أمير بركة"نائب  "تمورها

 
 
 

المنورة-واس  المدينة

ة المدين ة منطق ير أم ب نائ الفيصل٬ د خال ن ب سعود األمير الملكي السمو صاحب وقف
ذي ال ة٬ المدين ور تم م موس مهرجان في والمزادات والشراء البيع حركة على المنورة٬

اوز تتج ة إجمالي احة مس على المنطقة٬ أمانة وان50تنظمه عن تحت ع مرب تر م ف أل
بركة" ة"تمورها االجتماعي ة والتنمي البشرية وارد الم وزارة فرع مع بالتعاون وذلك ٬

الخاص القطاع  .وشركات
 

ات٬ الفعالي ر لمق سموه ارة زي خالل البليهشي٬ د فه دس المهن المنطقة أمين معالي وقّدم
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بالمنطقة االجتماعية والتنمية البشرية الموارد وزارة لفرع العام المدير مساعد بحضور
ة منطق ى إل افة باإلض زاد للم ة المخصص ع المواق ن ع يليًا تفص رحًا ش نزي٬ الع الح ف
األسر م دع وخطة م٬ للموس المصاحبة واإلثرائية التأهيلية البرامج عن ولمحة السوق٬

ومنتجاتها التمور لتسويق اإللكترونية والمنصة التحويلية والصناعات  .المنتجة
 

حوالي يضم الذي التمور سوق الفيصل٬ خالد بن سعود األمير من100وتفقد عارض
ة بطريق أت ُهي تي ال ط والمباس ع البي ذ مناف الل خ ن م م الموس ي ف اركين المش باب الش
ع المواق ى عل سموه اطالع ى إل باإلضافة ور٬ التم ات منتج عرض طبيعة مع تتناسب

حوالي تستقبل التي المزاد لممارسة يوميا25ًالمخصصة التمور من  .طناً
 

ى عل م أقي ذي ال يري الخ زاد الم ي ف الجولة خالل سموه ور3وشارك تم ن م منتجات
ى إل داتها مزاي وع مجم وصل ذي ال ة٬ العالي وة لصالح30عج ت ُخصص لایر٬ ألف

وفين المكف ة لرعاي ة رؤي ة وجمعي ة الحركي ة طيب ة ر.جمعي أمي ب نائ سمو ع اطل ا كم
ي الت الموسم٬ امش ه ى عل تُنظم تي ال ل العم وورش ة الحواري برامج ال ى عل ة المنطق

م تنظي مل في20تش دة الواع والفرص ة٬ المدين ور تم يزات مم عن ًا إثرائي ًا برنامج
االستثمار ومستقبل للتمور٬ السوقية القيمة رفع في اإلعالم ودور التحويلية٬ الصناعات
المسؤولية رامج وب ة الحكومي ات الجه ودور تية٬ اللوجس والخدمات التمور صناعة في

القطاع تحفيز في الخيري للقطاع  .المجتمعية
 

ون يتك اري٬ الج الشهر ة نهاي تى ح ه فعاليات تمر تس الذي المدينة٬ تمور موسم أن يُذكر
ية رئيس وأخرى ور٬ التم ات منتج على المزاد إلقامة صالة تشمل رئيسية٬ صالتين من
تية٬ اللوجس دمات والخ ة اإللكتروني ات والمنص ة التجزئ ات مبيع من تتض رض للع
ى إل افة باإلض اركة٬ المش ات للجه وأجنحة ال٬ األعم ز ومرك ة٬ التحويلي ناعات والص
اخ المن ر تطوي ى إل ور التم م موس ويهدف المنورة٬ بالمدينة للتعريف متخصصة منصة
بروتوكوالت ال ع جمي ق بتطبي تزام االل ع م ة المنطق ور تم وق لس حي والص اري التج
باب الش وتمكين التمور٬ بتجارة المرتبط االستثماري الجانب وتحفيز المعتمدة٬ الصحية
ة منص ة تهيئ ب جان ى إل ور٬ التم ويق وتس راء وش ع بي ي ف اركة المش ن م ابات والش

المنورة المدينة تمور منتجات لتسويق  .إلكترونية
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الخبر تفاصيل

الخبر "شاهدعنوان األول"الحمين.. مرات تمور مهرجان أركانه..يدشن أهم وهذه

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

"شاهد األول"الحمين.. مرات تمور مهرجان أركانه..يدشن أهم  وهذه

الحكومية"الفراج"بحضور الدوائر االفتتاح..ورؤساء يوم عن معبرة لقطات  وهنا

 

الجوفان  الرياض-فالح

الطويل محمد ات:تصوير فعالي ن الحميّ سعود ن ب د أحم رات م محافظة افظ مح دشن
ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ ام ع دير م ور بحض األول ور للتم رات م ان مهرج
ؤولين المس ن م دد وع ة الحكومي دوائر ال اء ورؤس راج الف د ماج دكتور ال اض الري

 .واألعيان
 

محافظة ن ع ي مرئ رض وع ات٬ الكلم ن م عدد ه تخلل ابي خط ل بحف ان المهرج دأ وب
ظ محاف ام ق م ث ان٬ للمهرج ة والداعم اركة المش ات الجه ى عل دروع ال ع وتوزي رات م
أجنحة دة ع ى عل تمل اش ذي وال المهرجان أركان في بجولة المهرجان وضيوف مرات
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ا أهمه ات ة٬:وفعالي اليدوي رف الح رك٬ ت ود الف ة٬ المنتج ر األس ور٬ التم ع بي ان أرك
ة خيم ى عل ان المهرج تمل اش ا كم رحالت لل البر باب عروض النادر٬ الرحالة يوميات

للعوائل وجلسات لألطفال ومسرح  .للضيافة
 

ر مدي ن م ر مباش راف بإش ان المهرج ي ف يز ومم ال فع دور رات م فى لمستش ان وك
ية الرئيس الصالة ي ف ة الطبي الطواقم تواجدت إذ المطيري٬ حامد األخصائي المستشفى
ا كم ان٬ المهرج ادي لمرت الفحوصات وإجراء ن والمقيمي واطنين الم لتوعية للمهرجان
الموسمية٬ زا األنفلون اح بلق ان المهرج زوار من راغبين ال م بتطعي بي الط اقم الط وم يق
ة االحترازي اإلجراءات ق تطبي ي ف اهمة والمس ات والكمام المعقمات توزيع إلى إضافة

كورونا فيروس انتشار من  .للحد
 

المنظمة الجهات ة(وأكدت االجتماعي ة التنمي ة ولجن مرات يبدأ)بلدية س ان المهرج أن
الساعة الساعة?فعالياته وحتى تمر??عصًرا وسيس وم٬ ي ل ك م?ليالً يختت إذ ام٬ أي

القادم السبت يوم  .فعالياته
 

ور التم ان مهرج المحافظة تنظم إن الحمين سعود بن أحمد مرات محافظ قال جانبه من
حجم ادة وزي ياحي والس االقتصادي الحراك ز تعزي ل ألج المصاحبة؛ ه وفعاليات األول

ة الطموح ة المملك ة رؤي ع م ق يتواف ا بم نوية٬ الس ات منت2030المبيع تض تي ال
صنفت تي ال الم٬ الع توى مس ى عل ور للتم األكبر المصدر المملكة تكون أن مستهدفاتها

بنسبة التمور إنتاج في عالميًّا العالمي%17الثانية اإلنتاج مجمل  ".من
 

ات بيان ق ووف ا٬ مهّمً اديًّا واقتص ذائيًّا غ دًا بع كل يش ور التم م موس أن ن الحمي اف وأض
بقطاع ير كب وتطور اجي إنت وع بتن از تمت ا بالدن إن ف ور؛ والتم للنخيل الوطني المركز

المملكة مناطق مختلف تنتج إذ ل1.539.755التمور؛ النخي دد ع ويبلغ سنوّيًا٬ طنًّا
مساحة31.234.155بالمملكة على تمتّد تقريًبا107نخلة٬ هكتار  ".آالف
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الخبر تفاصيل

الخبر الداخليةعنوان وزير توجيه على "بناء حريق"العمرو.. إخماد لمتابعة عسير تنومة_يصل

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الداخلية وزير توجيه على "بناء إخماد"العمرو.. لمتابعة عسير يصل
 تنومة_حريق

األزمة إدارة في الميدانية والفَِرق باإلمارة المشتركة العمليات غرفة أعمال  لدعم

 

الشهري  عسير-عبدالعزيز

رو العم ليمان س ق الفري دني الم دفاع ال عام مدير يصل الداخلية٬ وزير توجيه على بناء
بإمارة المشتركة العمليات غرفة أعمال لدعم عسير؛ ي?إلى ف ة الميداني َرق والفِ ير عس

تنومة حريق أزمة د.إدارة جدي تحديث ي ف تر توي ى عل ارة اإلم حساب ال ضمن:وق
مستجدات ام_حريقآخر ع دير م ة الداخلي ر وزي سمو ه توجي ى عل اء بن يصل تنومة

ارة بإم المشتركة ات العملي ة غرف ال أعم دعم ل رو العم ليمان س ق الفري دني الم دفاع ال
ق الحري ة أزم إدارة ي ف ة الميداني َرق والفِ ير د.عس ق دني الم دفاع ال ة مديري ت وكان

اد إخم ي ف ا مهامه تواصل بعسير المدني الدفاع فَِرق أن اليوم٬ سابق وقت في أوضحت
د?حريق الحم و إصابات تسجيل دون كنية٬ الس اطق المن ى إل وصوله وتمنع تنومة٬

اآلن  .حتى
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تنومةعنوان جبل حريق موقع في الجسور كافة على مياه خزانات توزيع

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3029العددالكاتب 1تكرار

تنومة جبل حريق موقع في الجسور كافة على مياه خزانات  توزيع
 

 
 

 ):صدى(أبها

بمحافظة غالمة جبل حريق في اإلحترازية أعمالها النقل بوزارة الصيانة فرق باشرت
والطائف ا أبه ن بي رابط ال الطريق على المطل ن.تنومة تأمي م ت ه أن وزارة ال دت وأك

خالل ة10الطريق كاف رت وف ا كم ق٬ الحري ع موق عن ير الس اه اتج وعكس ائق٬ دق
عددها والبالغ الصيانة المرور25معدات حركة تأمين مع  .معدة

الجسور ة كاف ى عل ا وتوزيعه اه المي ات خزان بتأمين قامت الصيانة فرق أن إلى ولفتت
ول للوص دني الم دفاع ال ات آللي افية إض ارات مس ح لفت افة باإلض ق٬ الحري ع موق ي ف

 .للحريق
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تنومةعنوان حريق إخماد في تشارك أرامكو طائرات

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

تنومة حريق إخماد في تشارك أرامكو  طائرات

الـ تمام الجمعة7في غٍد من  صباًحا

 

القرفي  أبها-رائد

ركة لش ة التابع دعم ال ق فري ائرات ط دًا غ دأ ة?تب للمنطق ابع المتت رش ال ي ف و أرامك
من إليها?المتبقية الوصول الصعب من كان التي تنومة  .حريق

 
لشركة ة التابع الدعم فريق طائرات أن عسير منطقة إلمارة الرسمي الحساب ?وأعلن

الـ تمام في تبدأ من7أرامكو المتبقية للمنطقة المتتابع الرش في ة?صباًحا تنوم ق حري
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بـ در تق احتها ومس ا٬ إليه الوصول الصعب من كان ع%20التي م م المحك يق بالتنس
ات والجه ير عس ارة بإم تركة المش ات العملي ة وغرف دني الم دفاع لل ة الميداني ادة القي

 .المشاركة
 

ي ف املين الع لجميع الداخلية وزير وتقدير تحيات المدني الدفاع عام مدير نقل جانبه من
رق الف ال أعم يق لتنس تمرة المس ة المتابع ى عل ير عس ارة بإم المشتركة العمليات غرفة

إخماد في المشاركة والجهات تنومة?الميدانية  .حريق
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر غالمة..شاهدعنوان جبل على الشهيرة العرعر أشجار التهم الذي تنومة حريق آثار

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد1094العددالكاتب 1تكرار

جبل..شاهد على الشهيرة العرعر أشجار التهم الذي تنومة حريق آثار
 غالمة

 

المرصد  :صحيفة

ة تنوم ق حري ار آث ديو في ع مقط ق لوث جب ى عل هيرة الش ر العرع جار أش م الته ذي ال
نشب حيث تنومةغالمة٬ و النماص بين غالمة جبل غابات في الهائل  .الحريق

 

ق الحري ار انتش من تسببت السريعة الرياح فإن العربية٬ قناة بثته الذي المقطع وبحسب
كبير  .بشكل

 

نحو أخمدت والطوارئ المدني الدفاع فرق في%70وكانت المندلع تنومة حريق من
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المملكة بجنوب غالمة  .جبال
 

و بنح دّرت ق ة تنوم ة بمحافظ ة غالم ل جب ي ف دلع ان ذي ال ق الحري احة مس درت وق
عسير500*1000 إمارة أعلنت لما وفقا  .م٬

 

ة جمعي س رئي ب ونائ ئي البي المختص ه وج ه٬ نفس السياق دوفي عب الخضراء٬ دير س
ة٬ تنوم ي ف ة غالم ل جب ق حري ي ف بالتسبب ة اإلثيوبي للعمالة اتهامات السلمان٬ السالم

الجبلية المناطق في األخيرة اآلونة في حرائق من سبقها  .وما
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يلتهمعنوان تنومة غابات األشجار1000حريق من متر

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23293العددالكاتب 1تكرار

بـ البحث ومحرك الترند تتصدر غالمة جبل  ”قوقل”نيران

يلتهم تنومة غابات األشجار1000حريق من  متر

 

عسيري مرعي ـ أبها ـ المالكي الهادي عبد ـ  جدة

ي ف قوقل محرك على بحثا المواضيع أكثر قائمة على أمس تنومة حريق موضوع برز
عسير منطقة بإمارة المشتركة العمليات غرفة تابعت فيما ٬ الترند تصدر كما ٬ المملكة
بمحافظة ة غالم ل جب ق حري اد إخم تباشر تي ال المدني٬ للدفاع الميدانية اللجنة أعمال

اآلن حتى إصابات أي تسجيل عدم وتؤكد ير.تنومة٬ عس ة منطق إمارة نشرت حين في
ي ف الرسمي ابها حس ى تر“عل تركة”توي المش ات العملي ة غرف ة متابع عن ات َمعلوم ٬

محافظتيبإمارة بين الرابط الطريق على المرورية والحركة ة٬عسير٬ وتنوم اص النم
ق حري لموقع المحاذي الطريق على المرورية االختناقات لفك السريع ة٬والتعامل تنوم

الراهن الوقت في الشاحنات مرور  .ومنع
 

بمحافظة موحدة ميدانية قيادة إنشاء على عملت المشتركة العمليات غرفة أن تنومةكما
محافظة دياتوبمشاركة بل ن م دعم ات بآلي ة بتنوم الميدانية القيادة وتدعم معا٬ً النماص
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المحافظة٬ ارج خ ن م ة القادم الطوارئ رق لف كنية س دات وح ير بتوف وتوجه المنطقة٬
م الدع رق وف اء٬ الكهرب شركة لطوارئ االحتياطية الفرق بتواجد الحريق إخماد وتتابع
ادة إع م ت ا كم اج٬ االحتي ال ح الموقف دعم ل ا٬ أبه ن م ة القادم االتصاالت شركات من

سالمتها من د التأك بعد للحريق٬ المجاورة للقرى الكهربائي ارة.التيار اإلم وأوضحت
بـ ة تنوم حريق مساحة قدرت الحريق إلدارة الميدانية القيادة ي1000أن م500٬ف

ط٬ فق واحد منزل إخالء منها إخماده مراحل في الوقائية اإلجراءات من العديد تنفيذ وتم
اد اإلخم ة عملي ز تعزي م ويت ق٬ الحري ع موق ن ع مسافته د بع م رغ احترازي إجراء ك

االستطالعية  .بالطائرة

 

 
يد٬ الس د محم ب النقي ير عس ة بمنطق دني الم دفاع لل الرسمي المتحدث كشف جهته٬ من
ب النقي ال وق تنومة٬ بمحافظة غالمة جبل في اندلع الذي الحريق حول المستجدات آخر
ن م دني٬ الم دفاع ال رق ف ل قِب ن م ة جاري ت زال ما الحريق مكافحة عمليات إن ٬ السيد

ن م أكثر ب عسير منطقة بلديات تشارك أخرى و170ناحية ادرا ة100ك وآلي دة مع
وبني الداير من فرق وتحركت بفيفا الدفره منطقة في كبير حريق شب ذلك ٬إلى مختلفة

عليه والسيطرة الحريق الطفاء وجازان  .مالك
 

م ت ث حي سالمتها من د التأك د بع ق للحري اورة المج رى للق ائي الكهرب ار التي اعادة وتم
َغالمة جبل عن محدودة لفترة العرعر.الفصل ات غاب ه ب ط تحي ة غالم ل جب أن يذكر

ا محاذي ير عس ة بمنطق ة تنوم محافظة شمال الغر بوادي ويقع البري والزيتون والطلح
الطائف ابها فيصل–لطريق الملك محافظة–طريق ن م ه للمتج رقية الش الجهة من

االمطار وقت كبيرة شالالت منه وتنحدر النماص محافظة الى  .تنومة
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئة"عنوان صبيا"أصدقاء لبلدية مجتمعية مبادرة

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

البيئة" صبيا"أصدقاء لبلدية مجتمعية  مبادرة

 

 
 واس-صبيا

ا له ة التابع رى والق المحافظة لنظافة مجتمعية مبادرة أمس٬ صبيا محافظة بلدية أطلقت
شعار البيئة"تحت لعالجها"أصدقاء طرق وإيجاد البيئية المشكالت لتحديد ٬. 

 
تمر تس تي ال ة٬ الحمل أن ري دغري ي عل ن ب ادي ه دس المهن ة البلدي س رئي ح وأوض
المشوهة ر الظواه ن م والتخلص ة العام النظافة بمستوى النهوض إلى تهدف أسبوعا٬ً
ى إل باإلضافة الخدمات٬ ير وتوف المجتمعي التواصل أواصر من وتُعزز العام٬ للمظهر

الملوثات خطر من البيئة على المحافظة نحو األفراد وتوجيه البيئي الوعي  .تعميق
 

الخدمات ين تحس ى إل ة الرامي خطتها ضوء وفي البلدية أن دغريري٬ المهندس وكشف
بمعالجة ت قام المتطوعين٬ راد األف وإشراك ا المحافظة"60"وتطويره ي ف ا موقع

ة المجتمعي المبادرة ضمن العامة والساحات والميادين والشوارع واألحياء القرى شملت
در قُ ي يوم دل بمع اء والبن دم اله اض وأنق النفايات رفع تم أنه مبيناً البلدية٬ أطلقتها التي

رات"160"بــ حش ن م ة العام حة الص ات آف ة مكافح ى عل ل العم ب بجان ا٬ً طن
 .وبعوض

 
ى عل ادرة المب ي ف اركين المش المتطوعين األفراد لجميع شكره دغريري المهندس وقّدم

العام للمظهر المشوهة الظواهر ورصد متابعة في ميدانية جهود من يبذلونه  .ما
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مقابل287عنوان لایر األول3ألف لمزادها العاشر اليوم في صقور

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3415العددالكاتب 1تكرار

مقابل287 لایر األول3ألف لمزادها العاشر اليوم في  صقور

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

 

قور الص ادي ن ه يقيم ذي ال األول قور الص زاد لم ر العاش وم الي ي ف ارة اإلث لت تواص
ن م ترة الف خالل الرياض٬ شمال بملهم عبدالعزيز الملك مهرجان أرض على السعودي

تى3 وح ر غ15أكتوب بمبل قور ص ة ثالث ت بُيع اذ ل٬ المقب بر فلایر287نوفم أل
جيد حضور  .وسط

ن للطاروحي الشرقية ة المنطق طرح رخ ف شاهين األولى البطاقة على المنافسة وجاءت
ه عرض رويس٬ ال ارس ف اذ ومع رويس ال اض في در ه15ب وطول ش٬ ش15٬إن إن
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من850ووزنه وكان المري"جراًما٬ ابر ج سالم ه"نصيب في ع دف ذي ألف70ال
 .لایر

 

الشعالن طرح فرخ شاهين على المنافسة بدأت ج"بعدها عبدالرحمن"أمل للطاروحين
عرضه الجهني٬ محمد وعبداإلله الجهني ه15حامد وطول راهي٬ ش إن 16ونصف

ه ووزن ش٬ إن ع رب تراه1050إال واش ا٬ نزي"جراًم الع در غ"بن ف126بمبل أل
 .لایر

 

عالن الش رح ط رخ ف اهين ش ى عل ث الثال زاد الم ة بطاق ت ج"وكان ن"أمل للطاروحي
ه عرض ني٬ الجه د أحم اجح ون ني الجه د محم ه راهي15٬عبداإلل ش إن ع ورب إنش

ووزنه15وطوله ه980إنش٬ علي وحصل نزي"جراًما٬ الع وح مل ن ب عد د"س بع
دفع  .ألفلایر91أن
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تساندعنوان وبلدياتها عسير تنومة"المدني"أمانةُ حريق على للسيطرة

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3415العددالكاتب 1تكرار

تساند وبلدياتها عسير تنومة"المدني"أمانةُ حريق على  للسيطرة

من بأكثر إخمادها في البشرية170تشارك القوى من  شخًصا

 

الحميدي وليد  الدكتور

السعودية األنباء  أبها-)واس(وكالة

رو٬ عم ني وب وبللسمر ر وبللحم ة وتنوم اص النم ديات وبل عسير ة منطق ة أمان دمّت ق
مال ش دلعت ان تي ال ق الحرائ ى عل يطرة للس دني الم دفاع ال ال رج اندة لمس ا إمكاناته

تنومة  .محافظة
 

ر بأكث الحرائق إخماد في تشارك البلديات إن الحميدي٬ وليد الدكتور المنطقة أمين وقال
من170من بأكثر مدّعمين البشرية٬ القوى من ى???شخًصا إل ة٬ مختلف وآلية معدة

ة الغذائي ْدمات بالخِ يزه وتجه الحدث إلدارة م مخي ة إقام الل خ من دعم ال ير توف ب جان
الغابات حرائق إخماد في المشاركة للجهات  .لتقديمها
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ى عل ه من حرصاً ير٬ عس ة منطق ير أم سمو ن م ات بتوجيه جاءت البلدية الجهود وأكد
ة المنطق ة أمان أن ى إل اً الفت ت٬ وق أسرع ي ف ق الحرائ ى عل يطرة والس ود الجه تنسيق

ذلك األمر تطلب حال في الجاهزية درجات أقصى رفعت كافة  .وبلدياتها
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بحائل..شاهدعنوان لإلبل الثالث سلمى بارز..مزاد اجتماعي ورابط اقتصادي رافد

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3415العددالكاتب 1تكرار

بحائل..شاهد لإلبل الثالث سلمى اجتماعي..مزاد ورابط اقتصادي رافد
 بارز

احترازية إجراءات وسط المنتجة واألسر اإلبل ومحبي مالك من كبير عدد  حضور

 

السليمي  حائل-خالد

 

األحد مساء األول1انطلق٬ ة1442ربيع بقري ة الثالث بنسخته لإلبل سلمى مزاد هـ٬
 .البير

ل تمث ا فيم ة٬ المملك اطق من ة بكاف ل اإلب ي ومنتج مالك من عدد ور حض زاد الم شهد
منهم األكثر النسبة حائل  .منطقة

 

حّرصت ا كم الحراج٬ منصة ى إل دخول لل ل اإلب ات فئ ع جمي اركة لمش الباب فتح وتم
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الصحة وزارة وضعتها التي باالحترازات المزاد زوار كافة التزام على المنظمة اللجنة
المستجد كورونا فيروس انتشار من  .للحد

 

رف والح عبية٬ الش أكوالت والم ات المنتج ع لبي ان أرك ن م دداً ع زاد الم م ويض
االً إقب األول ه يوم ي ف وشهد الشعبي٬ ا وموروثه ل باإلب م تهت تي ال اليدوية والصناعات
ل حائ ة منطق ن م ل باإلب ن والمهتمي زّوار ال ن م يراً غف وحضوراً اإلبل مُّالك من كبيراً

بالمملكة مناطق عدة  .ومن
 

ام الع ع الموق ة العالق ذات ة الحكومي ات الجه ع م ت خطط د ق ة المنظم ة اللجن ت وكان
الشوارع ه في رت توف ا فيم ان وأم م تنظي ن م ع الجمي يرضي بشكل ظهر والذي للمزاد

البير لقرية المجاورة القرى وأهالي المشاركين مخيمات بين والفرعية  .الرئيسية
 

من شهد المزاد أن أكد القاسم مسير بن مناور الثالثة النسخة سلمى مزاد على المشرف
حرص أيضاً داً مؤك زوار ال ل اإلب بي ومح مالك ن م يراً كب االً إقب ه ل انطالق يوم أول
ابة اإلص ب بتجن ة الخاص ة الوقائي ترازات االح ق تطبي ة أهمي ى عل ة المنظم ة اللجن
ة الخط ق وف ل اإلب ومالك زوار ال وف وق اكن أم م تنظي ى عل ل والعم ا كورون بفيروس

الوقائية االحترازات لتطبيق المختصة الجهات قبل من  .المُعدة

ع لبي اطن الب ر حف ن م دمت ق وق الس ي ف ة المنتج ر األس ي ف ان األرك ات بائع دى إح
توقعت ا فيم زاد٬ الم ن م األولى أيامه في لها مُرٍض البيع أن أكدت المزاد في منتجاتها

األسبوع نهاية إجازة خالل  .إقباالً

ز بتجهي زاد٬ الم ن م ة المنتج ر األس ن م دد ع تفاد اس لمى٬ س رى ق توى مس ى وعل
ا م بحسب مقنع اقتصادي حراك هناك وأصبح حائل٬ منطقة بها تميزت التي المأكوالت

لـ المجاورة والقرى البير قرية أسر بعض  ".سبق"ذكرته
 

ن الذي ن األم ال ولرج زاد الم ى عل ائمين للق شكرها السوق في المشاركة األسر وقدمت
ة حماي ى عل ل العم عن فضال السوق٬ ر مق إلى السيارات وخروج دخول بتنظيم قاموا

بالمزاد وجودهن عدم أثناء المساء في  .أركانها
 

عن اإلعالن تم أنه إلى األطرم٬ سالم بالمزاد اإلعالمي المركز رئيس أشار جهته٬ من
ل التواص ع ومواق ة اإللكتروني ع المواق بر ع ويقه وتس ة٬ المحلي حف بالص زاد الم
داخل ا به ن والمهتمي ل اإلب مالك من المتعاملين مع التواصل قنوات وعبر االجتماعي

وخارجها حائل  .منطقة
 

اذ"األطرم"ودعا اتخ ضرورة ى إل ن٬ والمهتمي ل اإلب ومالك والزوار اللجان أعضاء
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المستجد كورونا فيروس انتشار من للحد بها الموصى  .التدابير
 

ر بمق يوميا المغرب صالة وحتى العصر صالة بعد من يبدأ اإلبل على الحراج أن وأكد
للمزاد الرسمي المضيف من بالقرب  .المزاد

 

وقفت االبل مزاد بـ"سبق"وفي ى األول صفقتين شهد إذ الثاني٬ اليوم في الحراج على
واألخرى150 لایر وصول120ألف ة المقبل ام األي تشهد أن يتوقع فيما لایر٬ ألف

أسعار ارتفاع بذلك ويتوقع حائل٬ منطقة خارج إبل مالك من المزاد إلى اإلبل من نواد
 .المعروض

 

ة المتعلق ات والفعالي األنشطة ليحوي تصميمه تم للمزاد٬ العام الموقع أن بالذكر٬ جدير
بها يتعلق ما وجميع وثقافتها٬  .باإلبل

 

لمى س عائالت رعت ش ا٬ جهته مر"من ش ن م لم رى٬"األس أخ ل قبائ من ائالت وع
الضيافة ات متطلب ع جمي رت توف إذ زاد٬ الم ر مق انبي ج ى عل ضيافة ات مخيم بنصب

الـ المزاد أيام طيلة الساعة مدار على المخيمات٬ بتلك  .يوما15للزوار
 

وضع ا فيم ل٬ حائ ة بمنطق عبية الش ات للموروث عرض على المخيمات بعض واحتوت
ات فعالي ن بي ا به ون ويتجول المزاد ب يفهم مض ام أم م خيله رابط م ائالت لع بعض اء أبن

 .المزاد
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تتهمعنوان الطائف الطبية»الصحة«أمانة النفايات أزمة في التفاعل بعدم

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21002العددالكاتب 1تكرار

تتهم الطائف النفايات»الصحة«أمانة أزمة في التفاعل بعدم
 الطبية

المكرمة مكة في مخالفة شاحنات  ضبط

 

 
 

المدينة  الطائف-مكتب
 

ة أزم هدت ة«ش الطبي ات ي»النفاي ف ة المختص ات الجه ن بي داوالت الم ن م د العدي
ائف ة(الط الصحية-األمان ؤون اد-الش أي)األرص ى إل ات الجه تتوصل م ل ث حي ٬

ذا ه حول ات والبرقي ات الخطاب عشرات من الرغم ب كلة المش هذه لحل واضحة نتيجة
العامة الصحة على للحفاظ المطلوبة بأدوراهما األرصاد وهيئة األمانة٬ وقامت  .األمر٬
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المعالجة»المدينة«وعلمت لمحطة د التمدي دم ع ررت ق بوع األس هذا عقدت لجنة أن
ل والتأهي لإلغالق ط فق واحد شهر الشركة منح ةمع هيئ ن م ة مؤهل شركة خالل ن م

ة البيئ ة وحماي داتاألرصاد المع ة كفاي دم وع ا فيه جسيمة ات مخالف رصد م ت أن د بع
لها تراخيص وجود وعدم الكبيرة٬ الطبية النفايات كمية مع للتعامل المحطة في الالزمة
ة العالق ذات ات الجه ة ومخاطب ات والتعليم ة لألنظم واضحة ة مخالف ي ف ة جه أي من
ة األمان ن م الصادرة ات الخطاب مع تتفاعل لم التي الصحية الجهات حيال الالزم التخاذ

لألرصاد العامة الهيئة  .أو
 

األرصاد بمراجعة تقم لم مخالفاتها ضبط التيتم المؤهلة غير الشركات أن األمانةكما أو
ررة المتك ات المخاطب ن م الرغم ب ا حياله ة النظامي راءات اإلج تكمال ك..الس ذل ى إل

ات النفاي ة كمي يوضح ببيان رسمي خطاب في بالطائف الصحية الشؤون األمانة طالبت
ة نهاي ى إل و يولي شهر ة بداي ن م ترة للف ك وذل ة٬ حكومي أو ة طبي منشأة كل في المنتجة
ة٬ العالق ذات ات للجه ذلك ب ع الرف زم يل ه بأن القاضي ي الملك وم للمرس اذا إنف بتمبر س
ة نهاي ذلك ب ع الرف تقبال مس يتم أن على الصحية٬ النفايات بإدارة الخاص التنظيم وكذلك
ي ف ك ذل عن المطلوب ب ع ترف م ل الصحية الشؤون أن الخطاب وأكد ميالدي٬ شهر كل

مضى وقت  .أي
 

ات النفاي ى مرم ي ف ة مخالف احنات ش ضبط عن مطلعة مصادر كشفت أخرى جهة من
أن د بع الطائف٬ ي ف ل للعم ؤهلتين الم غير للشركتين شاحنات ضبط تم حيث مكة٬ في
مرمى عن لالبتعاد محاولة في مكة في النفايات مردم إلى الطبية النفايات بإيصال قامت
ل قب ر األم اكتشاف م ت ه أن إال ة٬ مك ي ف ا أمره اف انكش دم وع ائف٬ الط ي ف ات النفاي

 .أسابيع
 

تطالب العاصمة و»المدينة«أمانة اإلجراء تحت الموضوع لم18باالنتظار يوما
بالرد لها  تشفع

 
ة« دث»المدين المتح ت خاطب ة الموثق ة المعلوم ى عل ول الحص ى عل ا منه ا حرص

ة الطبي ات بالنفي المحملة الشاحنات احتجاز أسباب عن المقدسة العاصمة بأمانة الرسمي
ل قب ك وذل ة٬ مك ي ف ات النفاي ى مرم ي ف الطائف من ي18القادمة ف دا وتحدي ا 5يوم

ائال ق الرد ب د فوع ر ع:أكتوب م يق والتنس ل التواص ار وج راء اإلج ت تح وع الموض
والمختصة المعنية االنتظار..الجهات منا ه..وطلب علي د والتأكي االنتظار م ت وبالفعل
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ائال ق فرد مرات ع:عدة م يق والتنس التواصل زال ي وال اإلجراءات ه تنت م ل اآلن ى إل
والمختصة المعنية ة..الجهات األمان متحدث ن م واضحة إجابات أي بعدها تصل ولم

مضي من الرد18بالرغم على الحصول ضرورة على المستمرة التأكيدات مع  .يوما
 

الطائف بأمانة اإلعالمي مدار..المركز على  أيام9صامت
 

ي ف الطائف بأمانة اإلعالمي المركز مخاطبة ي13تم الت راءات اإلج ة لمعرف ر أكتوب
ة معرف ى إل إضافة الي٬ الح ا موقعه عن المعالجة محطة إلبعاد بها القيام المفترض من
رور م ن م الرغم ب يصل م ل رد ال أن إال الطبية النفايات يخص فيما المستجدات 9آخر

المخاطبة على  .أيام
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عمرهاعنوان حكاية جازان عام500بُن

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7329العددالكاتب 1تكرار

عمرها حكاية جازان  عام500بُن

 
 

مدخلي:تصوير(  )يحيى
 

مدخلي علي  جازان

زارع م ل تفع ذلك ك ه٬ وحكايات اريخ الت قصص روي ت حين والوثائق الكتب تفعل مثلما
ك مال ني ب دائر ال بمحافظة نخيف آل جبال في الواقعة الخوالني٬ للبن العين وادي قرى

لنحو الممتد بتاريخها فهي جازان٬ لمنطقة ا500التابعة ومحافظته الماضي٬ ي ف عام
ياحياً س زاراً م ا جعلته اريخ للت ات حكاي روي ت الشجرة هذه من األصيلة السالالت على

 .الفتاً
 

عن د يزي ا م العين وادي قرى في الخوالني البن مزارع ن8000٬تحتضن ب شجرة
ة المملك ي ف ن الب رة ثم من الزراعي اإلنتاج في لتساهم حديثة بطرق عضويا مزروعة

عن يزيد سنويا5بما  .أطنان
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فريدة  مغامرة

 
ك مال بني الدائر بمحافظة للبن األثرية العين وادي قرى لمزارع المؤدي الطريق يشكل
ع الدف يارات س تخدام الس وره عب ى إل اجون ويحت ياح٬ والس زوار لل دة فري امرة مغ
والقالع بالقرى تزخر والتي جوانبه٬ تزين التي الطبيعية بالمناظر يمتاز وهو الرباعي٬

بعضها تاريخ يتجاوز والتي التاريخ٬ في عمقا الموغلة  .عام4000األثرية
 

إن ن العي وادي رى ق زارع م مالك أحد و وه الكي٬ الم ليمان س ن ب يى يح ذه«يقول ه
عام إلى تاريخها ويعود التاريخ٬ في موغلة لـ950المزارع الموافق 1543للهجرة٬

 .»للميالد
 

ارب«ويتابع يق تي وال اريخ٬ الت ي ف ة الطاعن المزارع هذه في العمل على أجدادي دأب
الـ  .»عام500عمرها

 
 شجرة8000

 
الـ ارب يق ا م ى عل ن العي وادي رى ق مزارع ا5000تحوي وفيه رة٬ مثم ن ب شجرة

الـ يقارب ما على يحتوي من3000مشتل تتألف وهي األصيل٬ الخوالني للبن غرسة
دات مص ى عل وي وتحت ل٬ الجب ة قم ى إل وادي ال فل أس ن م ق تنطل ة زراعي درجات م

الـ يقارب ما مدرجاتها عدد ويبلغ وبعضها48لألتربة٬ مزروعة٬ كلها زراعيا مدرجا
ل عوام ل بفع ار لالنهي تتعرض تي ال درجات الم اء بن ادة إع تتم حين في للزراعة٬ معد

بـ مساحتها وتقدر جديد٬ من يعادل3الطبيعة ما أي  .دونما30هكتارات
 

عضوية  زراعة
 

لـ المالكي وطن»كشف ق»ال تطب ث حي العضوي٬ التحول ام لنظ تخضع زارع الم أن
ع وتخض ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب وية العض ة الزراع ام نظ ات ممارس ا فيه

شركة ن م دوري سيرت«لتفتيش العضوي»ون اج اإلنت إدارة ة لمراقب تخضع ا كم
ول التح رامج ب ارس تم تي ال ازات بالحي اص الخ دعم ال ى عل ائزة ح ي وه الوزارة٬ ب

 .العضوي
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أصيلة  ساللة

 
بأنه محصولنا يتميز المالكي خوالني«قال زارع»بن الم و تخل ث حي الساللة٬ أصيل

ج ينت ري ال ي ف األمطار مياه على اعتمادنا أن كما المستوردة٬ أو الهجينة السالالت من
البن والمسمى»العنثري«لنا السقيا على المعتمد من أجود  .»بالمسالي«وهو

 
اف تالت«وأض بالش ذلك وك يل٬ األص ي الخوالن ن الب ذور بب رى األخ زارع الم دعم ن
 .»الزراعية

 
زراعي  تطوير

 
عة خاض نوية س ة زراعي ة خط ة األثري ن العي رى ق زارع م دى ل أن الكي الم ح أوض
ي ف ع التوس ل أج ن م ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ن م ق فري ع م ة للمراجع

العضوية  .المحصوالت
 

ا«وأضاف كم ن٬ معي دار بمق ة الزراعي درجات الم دد ع ي ف بالتوسع وم نق عام كل في
افة وإض إحالل ب هر ش الل خ نقوم ت1000س قام ث حي زارع الم ى إل دة جدي تلة ش

المياه وخزانات الري بشبكة بالتكفل  .»الوزارة
 

للخوالني  مصدر
 

بته نس ا م ي الخوالن ن الب ل احة%90يحت المس تشغل ا بينم زارع٬ الم احة مس ن م
ه نجاح ت وأثب تزراعه اس م ت ذي ال او والكاك ب والعن دي البل وز الم ة بزراع ة المتبقي

البلدي والقشد األزرق الشاي وكذلك  .وإثماره٬
 

ال وق للتوسع٬ يرة وكب طموحة خططا ديهم ل أن الكي الم د«وأكد أح ون نك ألن نسعى
ي ف ع التوس وي نن ا كم ه٬ زراعت ي ف راغبين لل شتالت ير لتوف ي الخوالن ن الب مصادر

البلدي والموز الكاكاو أشجار  .»زراعة
 

سنوي  إنتاج
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و بنح ن العي وادي زارع بم وي العض ي الخوالن ن للب نوي الس اج اإلنت در ان5يق أطن

ي الدول وة والقه وكوالتة الش رض ومع ن الب ان مهرج الل خ ن م ويقه تس م ويت نويا٬ س
زارع الم ارة وزي المباشر ب الطل ق طري وعن ة المحلي ارض المع ن م وعدد بالرياض

منها مباشرة المنتج  .لشراء
 

الزراعي  التعاون
 

ا فيم وخصوصا مشكورة ود بجه وم تق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة أن المالكي بين
ف ة الرئيس اور المح أحد يعد الذي البن بزراعة ييتعلق الت تدامة المس ة الريفي ة التنمي ي

من يقرب ما لها تنفيذ9رصد في الوزارة وبدأت السامي٬ المقام قبل من لایر مليارات
الري شبكات بعض وتمديد الزراعية المدرجات تأهيل إعادة خالل من المشروع بدايات

عليها الحصول في للراغبين شتالت  .وتوفير
 
أو«وقال ه٬ حقل ي ف زارع الم واء س تركة مش ا وجهودن ة٬ للعالمي ج المنت ل ننق أن نأمل

ونحن دة رائ وخططا طموحا مشروعا دم تق تي ال وزارة ال ذه ه في مكتبه في المسؤول
ذلك إنجاح في لها عونا  .»سنكون

 
ترويجي  مهرجان

 
أحد شكلت كما السابقة٬ السبع نسخه في البن مهرجان في رئيسا مشاركا المزارع كانت
ى األول نسخته في البن مهرجان انطالقة قبل وأقامت به٬ الرئيسيين والمنتجين األركان

البن منتجات لعرض مصغرا  .نموذجا
 

العين وادي قرى  مزارع
 

مثمرة5000 بن  شجرة
 

مثمرة3000 غير بن  شجرة
 
زراعيا48  مدرجا
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المزارع2000–1800  مارتفاع
 
السنوي5 اإلنتاج  أطنان

 
المزارع3 مساحة  هكتارات

 
الخوالني%90 للبن مخصصة مساحتها  من
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الكبيرعنوان والسيل محرم وادي ميقاتي تشجير أعمال تبدأ اإلسالمية الشؤون

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

الكبير والسيل محرم وادي ميقاتي  تشجير

والسيل محرم وادي ميقاتي تشجير أعمال تبدأ اإلسالمية الشؤون
 الكبير

 

 
 واس-الطائف

وادي اتي بميق التشجير ال أعم في واإلرشاد والدعوة اإلسالمية الشؤون وزارة شرعت
ى النباتي٬إل الغطاء ادة زي دف به ة الرمادي اه المي ن م واالستفادة ير الكب والسيل رم مح

األخضر الغطاء بأهمية المجتمعي الوعي نشر  .جانب
 

دعوة وال اإلسالمية الشؤون بوزارة والصيانة للمشروعات العامة اإلدارة مدير وأوضح
المشترك اون التع ار إط ي ف أتي ت التشجير ال أعم أنه الجفال أسامة المهندس واإلرشاد
ة ومكافح اتي النب اء الغط ة لتنمي ني الوط ز والمرك المية اإلس ؤون الش وزارة ن بي
تدريجياً والزيارة العمرة عودة بدء مع تزامناً يأتي المشروع أن إلى مشيراً  .التصحر٬

 
للمساجد الرمادية المياه من المثلى لالستفادة يأتي المشروع إلنفاذ القائم التعاون أن يذكر
ي والبيئ ائي الم الوعي ادة زي ي ف اون والتع ا٬ حوله اتي النب اء الغط ادة وزي ولتشجيرها
ي ف اون والتع الوضوء٬ اه مي تخدام اس ي ف اإلسراف عن الناتج الضرر حجم وتوضيح
ة البيئ ة حماي ات متطلب ع م ة البيئي اريع المش ق تواف عن الً المجتمعي٬فض الوعي نشر
در اله ل وتقلي ذاء والغ اه المي يد ترش ة بأهمي ة والتوعي ا٬ موارده ى عل والحفاظ وتنميتها

 .فيهما
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الخبر تفاصيل

الخبر بالمدينةفرععنوان تبوك بطريق الوطني المتنزه في خضراء لنجعلها حملة يستكمل المنورة بالمدينة والزراعة والمياه البيئة وزارة
المنورة

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة أخبار
)عام(

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

حملةفرع يستكمل المنورة بالمدينة والزراعة والمياه البيئة وزارة
المنورة بالمدينة تبوك بطريق الوطني المتنزه في خضراء  لنجعلها

 

المنورة  واس-المدينة
ا لنجعله ة حمل ورة المن ة المدين ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف تكمل اس

اليوم تبوك بطريق الوطني المتنزه في  .خضراء

ي ف ارك تالتوش الش ت وزرع ة التطوعي رق والف فية الكش رق الف ن م دد ع ة الحمل
اه والمي ة البيئ وزارة ا به وم تق تي ال ود الجه ضمن من ة الحمل ذه وه الجميع٬ بمشاركة
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وهي التصحر٬ ة ومكافح اتي النب الغطاء لتنمية الوطني المركز مع بالتعاون والزراعة
المملكة رؤية مستهدفات  .2030من
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الخبر تفاصيل

الخبر والغذاء"عنوان الزراعة قطاعي بأهمية واإلرشاد ..التوعية الشرقية" بغرفة لقاء

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

والغذاء" الزراعة قطاعي بأهمية واإلرشاد ..التوعية بغرفة" لقاء
 الشرقية

 

 واس-الدمام
موسعاً لقاًء اليوم٬ والغذاء الزراعة بلجنة ممثلة الشرقية غرفة د-نظمت بُع ن دد-ع لع

بعنوان والزراعة والمياه البيئة وزارة مسؤولي قطاعي"من ة بأهمي اد واإلرش التوعية
والغذاء .الزراعة " 

 
د تجدي إتاحة ى عل ل العم إمكانية منها الجديدة الوزارة مبادرات المشاركون واستعرض

سابقاً لهم أصدرت لمن زراعة تطبيق,رخصة خالل  ".زراعي"من
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القطاع في االستثمار أن الزهرة٬ سعد المهندس الزراعية الخدمات إدارة مدير وأوضح
ة االجتماعي والتنمية البشرية الموراد وزارة مع بالتنسيق منوهاً للجميع٬ متاح الزراعي
نسبتهم ورفع للسوق٬ الجديد الوضع مع تتناسب حتى للعمالة الوظيفية المسميات لتغيير

إلى الزراعي القطاع  .مزارعين4في
 

المتاحة احة المس أن يخي٬ الش ي عل دكتور ال مكية الس ثروة ال إدارة مدير بين جانبه من
ة البحري البيئة أن إلى مشيراً األحمر٬ البحر في المساحة ثلث العربي الخليج في للصيد
أفضل ن م ون لتك ا٬ معالجته ى عل اً حالي وزارة ال ل تعم ات وانتهاك تحديات ن م اني تع

إستالم ى إل إضافة ة٬ الطبيعي ات الماضي4البيئ بوع األس خالل تثمارية اس كراسات
ياحة للس حضارية ة واجه ستصبح تي ال رقية الش ة المنطق ي ف ة بحري ئ مراف لمشاريع

الشرقية المنطقة في  .الساحلية
 

أن ى إل دف ته وزارة ال أن دي٬ الغام ن أيم المهندس النباتية الصحة إدارة مدير أفاد كما
وارث والك ات اآلف ن م ة النباتي الصحة ة وحماي ة النباتي ثروة لل األول دفاع ال خط تكون
ر توف وزارة ال أن إلى النظر الفتاً واكتشافها٬ رصدها خالل من مكافحتها٬ على والعمل
على تعتمد التي الخطة حسب والمختصين الفنيين يستخدمها التي المبيدات من مجموعة

فيها الموجود االحتياج نسبة حسب منطقة كل في والمحاصيل اآلفات  .انتشار
 

العديد لديها الوزارة أن الصقهان٬ بندر الزراعي واإلرشاد األبحاث إدارة مدير أكد فيما
التوصيات دم تق ة بحثي اريع مش ا منه للقطاع بالنفع تعود التي والمشاريع المبادرات من
إضافة الهم٬ ألعم ليم الس والتوجيه الوعي نسبة رفع في تسهم التي للمزارعين المناسبة
ع م ي اإللكترون ل التواص الل خ ن م اد اإلرش توى مس ى عل وس الملم ور التط ى إل
ة جائح خالل ارة استش ون ملي بلغت ا٬ غيره أو ات التطبيق تخدام باس سواء المزارعين

 .كورونا
 

استحداث إلى الوزارة توجه الصقهان ة40وأعلن المنطق ي ف ا منه دد ع حقلية مدرسة
ير س خط أن ى إل يراً مش زارعين٬ الم درات ق ر تطوي في الوزارة من إسهاماً الشرقية٬
ي ف رقية الش ة المنطق ى عل تمر س اض الري ي ف رًا مؤخ نت دُش تي ال ة الزراعي ة القافل

المقبل األسبوع تصل أن المحتمل ومن الثانية  .مرحلتها
 

بكل اإلدارة ام اهتم ب٬ الخطي سليمان الدكتور النباتية الثروة إدارة مدير أكد جانبه٬ من
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اج اإلنت لة سلس في يدخل ما وكل أساسي بشكل النباتي واإلنتاج النباتية بالثروة يتعلق ما
ى عل المحصولي ب بالتركي ة المتعلق الموضوعات تراعي ا كم اج٬ اإلنت بمدخالت بدًءا
بأفضل والخاصة ادية اإلرش ة األدل وضع ى إل إضافة والمحافظات٬ اطق المن مستوى
ة٬ الزراعي والخطوات واإلجراءات المنتجات جودة ضبط بهدف الزراعية الممارسات

الغذائي األمن مستوى لرفع الجودة عالمة  .وإطالق
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الخبر تفاصيل

الخبر القمحعنوان إلى األعالف زراعة من للمتحولين إلكترونية رخص

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

القمح إلى األعالف زراعة من للمتحولين إلكترونية  رخص

 

 

 الوطن:أبها

لألشخاص ا٬ إلكتروني رخص ال إصدار ة إمكاني ة والزراعي اه والمي البيئة وزارة أكدت
الوزارة لزيارة الحاجة دون القمح٬ إلى األعالف زراعة من تحولوا  .الذين
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الخبر تفاصيل

الخبر الفاكهة“عنوان …ذبابة نجران” زراعة في عقدت لمحاضرة عنوان

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

الفاكهة“ …ذبابة نجران” زراعة في عقدت لمحاضرة  عنوان

 

اإلخبارية  المشهد

ق المواف اء االربع وم ي دت ن1442/3/4عق ع رة محاض باحًا ص عة التاس اعة الس
ة( الفاكه ة اه)ذباب الق ران نج ة بمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف رح بمس

المحصلوية ة التركيب خبير سعد محمد محمد نالدكتور المزارعي ن م دد ع وبحضور
ة كيفي ى عل و تعرف ذين وال ة المنطق ي ف ه بالزراع ن والمهتمي زراعيين ال يين والمهندس
ان ل قب ا منه ة للوقاي ليمة الس ة الطريق ى عل وا وتعرف ة الفواك ي ال ره الحش ذه ه ال انتق

االصابة عند منها أوالتخلص الفاكة  .تصيب
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الخبر تفاصيل

الخبر حملةعنوان خضراء"انطالق منتزه"فلنجعلها بلينة"عوافي"في

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3427العددالكاتب 1تكرار

حملة خضراء"انطالق منتزه"فلنجعلها  بلينة"عوافي"في

 

 واس-رفحاء
التشجير ة حمل وم٬ الي اء رفح بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة مكتب "أطلق
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خضراء بلديتها"فلنجعلها مع بالتعاون الشمالية الحدود بمنطقة لينة مركز في ٬. 
 

الح ص ن ب دهللا عب اء رفح ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ ب مكت دير م ح وأوض
زراعة المستهدف أن منتزه4000الخريجي٬ في ضمن"عوافي"شتلة بلينة البري

ة البيئ ى عل للمحافظة ع المجتم راد أف دى ل البيئي الوعي لتعزيز تهدف التي الحملة هذه
تهدف تس تي ال الحملة استمرار مؤكداً التلوث٬ من والحد النباتي الغطاء زيادة خالل من
اهمة للمس مواقع عدة في مراحل عدة على التشجير وأعمال الشتالت من المزيد زراعة

رفحاء بيئة نطاق في النباتي الغطاء زيادة  .في
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الخبر تفاصيل

الخبر بـ"التحلية"عنوان وقراها المحافظة وتغذي موعده قبل حقل في إنتاجها يوميًا3م17,000تفتتح المحالة المياه من

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 22تكرار

المحافظة"التحلية" وتغذي موعده قبل حقل في إنتاجها تفتتح
بـ يوميًا3م17,000وقراها المحالة المياه  من

 

 
 واس-حقل

محطة ي ف المحالة اه المي ن م ا إنتاجه ة٬ المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس افتتحت
تبلغ إنتاجية بطاقة أشهر٬ بثالثة المحدد موعده قبل حقل٬ مكّعب17,000تحلية متر

المحيطة٬ رى والق بالمحافظة اه المي على المتزايد للطلب تلبيةً يوميا٬ً المحالة المياه من
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اريع مش إحدى دة الجدي المحطة ة(وتمثل ا)التحلي خالله ن م تهدف تس تي ال ة٬ التنموي
المياه إمدادات استمرارية لضمان اإلنتاجية٬ قدراتها وتعزيز المتنوعة٬ مواردها تعضيد

المستفيدة  .للجهات
 

ة المملك ة رؤي تهدفات مس ل حق ة تحلي ة محط ب ض2030وتواك خف االت مج ي ف
ادرة مب ار ثم إحدى ا لكونه ة٬ البيئ ى عل والمحافظة التشغيلية والنفقات الوقود استهالك
ق تحقي دورها بمق يكون س حديثة٬ بتقنيات الصغيرة المحطات في التحلية تقنيات استبدال

دار بمق الطاقة استهالك في وخفض)3500(وفر ود٬ الوق ن م اً يومي افئ مك ل برمي
عن يزيد بما المحالة المياه إنتاج تكلفة ي%80في ف د جدي م رق ق تحقي ى عل عالوةً ٬

ل أق غ يبل العكسي٬ بالتناضح ل تعم تي ال الصغيرة ة التحلي لمحطات الكهرباء استهالك
مكعب)كيلووات3(من متر  .لكل
 

اعتمدتها التي الحديثة التقنيات والتكلفة٬"التحلية"وعززت الجودة عاملي حقل بمحطة
بنظام للمشروع الرئيسية المحركات تزويد في الفاعلة مساهمتها خالل ذيVFDمن ال

إلى ليصل الكهربائية الطاقة كفاءة مقدار من نظام%98يزيد في التناغم نسب ودعم ٬
ط خ داد امت ى عل اه المي ودة ج اس لقي ة حديث زة أجه افة إض ع م ائي٬ الكهرب ع التوزي

الطمي كثافة تحليل جهازي أبرزها تضمنSDIالعمليات٬ تي ال ذاتي ال الفلتر وتقنية ٬
ذاتياً المياه وجودة  .سالمة

 
ق العوائ ع جمي ل تحوي ن م ة التحلي ي ف ة والفني ية الهندس ة الوطني اءات الكف ت وتمكن

ا كورون جائحة داعيات ت بسبب د(والتحديات ز)19كوفي وحواف ة إيجابي ع دواف ى إل ٬
وتصنيع ية الهندس التصاميم اء إنه ى عل روع المش اول مق ع م ا جهوده ت توج ة معنوي
از إنج ى عل الوةً ع ة٬ المدني اءات واإلنش ة البحري ال األعم ال وإكم واد٬ الم د وتوري
ام بمه ام القي جانب إلى الالزمة٬ االختبارات وإجراء والكهربائية٬ الميكانيكية التركيبات
اإلجراءات ب ام الت د التقي مع للتشغيل٬ المعقد الفني واإلجراء البروتوكول على اإلشراف
حة والص ن األم ايير مع ى أعل ق وتطبي روع المش ل مراح ع جمي الل خ ة االحترازي

 .والسالمة

68



 

لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التنفيذي"تفتتح"التحلية"عنوان والتقنية"المكتب للعلوم عبدهللا الملك جامعة في

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

التنفيذي"تفتتح"التحلية" للعلوم"المكتب عبدهللا الملك جامعة في
 والتقنية

 

 واس-جدة
ك المل ة جامع ي ف ذي التنفي ا مكتبه ٬ اليوم المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة افتتحت

ة والتقني وم للعل دهللا ت(عب اه)كاوس المي ات وتقني اث األبح د معه س رئي ور بحض ٬
ر والتطوي ار لالبتك ة الجامع س رئي ب ونائ ٬ ودي العم الح ص ن ب د أحم دكتور ال
الثقفي عمرو والتقنية األبحاث بمدينة الشركاء شؤون ومدير ٬ كولن كيفين  .االقتصادي

 
نحو ى عل ا وتفعيله ٬ انبين الج ن بي الناجحة العالقة تعزيز سياق في الخطوة هذه وتأتي
برات الخ ادل وتب ٬ اه المي ات تقني تطوير مجال في المشتركة المشاريع متابعة من يُمكن

والتدريب المعرفة  .ونقل
 

الشهر انبين الج بين توقيعها جرى التي التفاهم مذكرة ثمار إحدى بصفته المكتب ويأتي
ز ومراك مكاتب تضم التي للجامعة٬ التابعة والتقنية األبحاث مدينة وسط ويقع الماضي٬
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ا بينه ركات الش برى لك و"بحوث ابك"و"أرامك ر"داو"وشركة"س األم ا٬ وغيره
المختلفة الجهات مع والدولية المحلية اإلستراتيجية الشراكات بناء يسهل  .الذي

 
٬ األبحاث د ومعه الجامعة في الباحثين بين الوصل همزة يكون أن إلى المكتب ويهدف
ر تطوي دمتها مق ي ف ٬ انبين الج ن بي تركة المش اريع المش ى عل راف اإلش ى عل الوةً ع
إتاحة ب جان ى إل ٬ الكفاءة وزيادة التكلفة خفض تعزز ٬ التحلية مجال في جديدة تقنيات
ز ومراك برات المخت ل مث الجامعة تمتلكها التي الكبيرة اإلمكانيات إلى بسهولة الوصول

والمكتبة  .األبحاث
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الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان أكثر تخدم الوطنية وتنفذ5,8المياه جديد مستفيد تجاوزت789ماليين بتكلفة سنوات أربع خالل مليارًا25مشروعاً

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 16تكرار

من أكثر تخدم الوطنية وتنفذ5,8المياه جديد مستفيد ماليين
تجاوزت789 بتكلفة سنوات أربع خالل  ملياًرا25مشروعاً

 
 واس-الرياض

الوطنية المياه شركة الصحي,كشفت والصرف اه المي خدمات من المستفيدين عدد أن
أغسطس2016منذ وحتى من2020م أكثر بلغ ك5.8م وذل جديد٬ مستفيد ماليين

غيلها وتش ذها تنفي د اوزت789بع تج ة بتكلف ة المملك اطق من ف بمختل روعًا 25مش
اريع المش دد ع غ بل ث حي ترة٬ الف س لنف ثرة المتع اريع المش ت قلص ا كم لایر٬ ار ملي

حالًيا بـ55المتعثرة ًة مقارن ة المملك اطق من ع جمي في ي656مشروًعا ف روًعا مش
 .2016العام

ع مطل ذ من ي الرقم ول التح و نح ارعة متس وات بخط ت عمل ا أنه ركة الش حت وأوض
من2016 فبدالً هناك٬2 أصبح ميكانيكي عداد يرة2مليون مش ي٬ ذك داد ع ون ملي

عام منذ أنه بـ2016إلى دار ي ه علي تشرف ذي ال اه المي ع توزي قطاع ة7كان أنظم
ام ع ي ف تطاعت اس ا أنه إال رة٬ ع2020للفوت جمي ي ف د واح ام لنظ ة األنظم د توحي

ام ع ي ف ه وأن والجودة٬ اءة الكف بنفس يعمل المملكة الشركة2016مناطق دى ل ان ك
الجاري10 ام الع خالل ديها ل وأضحى موحد٬ بنظام ل تعم العمالء لخدمات مراكز

في يطبق موحد للعمالء131نظام موحد بنظام  .فرًعا
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د موح ي إلكترون رع ف ديها ل وأصبح ا ورقمنته ة الخدم ديم تق لتطوير سعت أنها وأكدت
ام بالع ًة مقارن ة عالي اءة بكف الخدمات ع جمي دم يق المملكة مستوى حيث,2016على

وحدة أن ة مبين اطق٬ المن ف بمختل ة اإللكتروني للخدمات الشمولية دم وع اوت التف ان ك
ى عل العمالء طلبات يستقبل موحد اتصال مركز خالل من العمالء مع التواصل منصة

دار بــ24م ًة مقارن ة٬ المملك مستوى ى عل األسبوع ام أي وطوال ز15ساعة مرك
عام في  .2016اتصال

لتشمل مضت ة الوطني اه المي شركة ذها تنف تي ال ي اإللكترون التحول رحلة أن وأفادت
إيقاف ام21إنجازاتها ع ي ف ت كان اعي االجتم التواصل ائل وس ي ف اًبا 2016٬حس

ودة ج بط ض دف به ك وذل ة٬ المملك اطق من ع جمي دم يخ د واح اب حس ي ف دها وتوحي
دمات الخ ة ومنص ة لألنظم دها توحي د بع ه أن ًة مبين الء٬ للعم دمها تق تي ال دمات الخ
الشركة دمات خ ن م تفادوا اس ذين ال الء العم بة نس بلغت التواصل وقنوات اإللكترونية

عام%83اإللكترونية  .م2020خالل
 

دخول ي ف أسهمت التي الحلول من العديد تطبيق في باستمرار تسعى أنها إلى وأشارت
م وتعظي غيلية التش ات العمي اءة كف ين بتحس قامت ث حي ة٬ الخدم يز ح اريع المش بعض
ة اليومي اه المي ات كمي توزيع معدالت ارتفاع إلى أدت والتي المائية المصادر من الفائدة

ى إل ة المملك اطق من مختلف بـ10,2في ة مقارن ا يومًي ب مكع ن ن8,7ماليي ماليي
العام في يومًيا مكعب مناطق2016متر ف بمختل اه المي ضخ ساعات معدل وزيادة م٬

من العام10.5المملكة في يومًيا من2016ساعات أكثر ضخ19,3إلى اعة س
وإغالق الي٬ الح ت الوق ي ف ا اه)120(يومًي مي ة تعبئ ة مختلف)أشياب(محط ي ف

للعمالء الشبكات عبر بتوزيعها مياهها من واالستفادة المملكة٬  .مناطق

الصرف اه مي ات كمي ادة بزي قامت ا أنه الشركة أوضحت البيئي٬ الجانب يخص وفيما
من أكثر إلى المعالجة بـ5,1الصحي مقارنة يومًيا مكعب متر العام4,1ماليين في

بة2016 بنس المحطات ي ف الصحي الصرف لمياه الثالثية المعالجة نسبة رفع مع م٬
إلى14% ة%78لتصل ام%64مقارن الع ي وإغالق2016ف مرمى75م٬

المناطق بمختلف الخام الصحي الصرف  .لمياه

تدامة مس ول حل تحداث اس ى إل سعت أنها الشركة أبانت اإلستراتيجي الخزن مجال وفي
ب الطل ة ومواكب ائي الم ن األم ق لتحقي ة التحتي نى الب ي ف ا وإمكاناته ا تقنياته تخدام باس
ى إل ل لتص ة المملك ي ف اه للمي تراتيجي اإلس الخزن سعة ادة بزي اه٬ المي ى عل د المتزاي
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بـ18,7 مقارنة مكعب متر عام11,5مليون في مكعب متر ا,م2016مليون كم
ام ع ن م دة الم الل خ تطاعت ى2016اس ن2020إل م ثر أك ذ وتنفي 9,868م
اه المي بكات ش ن م ا طولًي تراً رف5,648كيلوم الص بكات ش ن م ا طولًي ترًا م و كيل

بلغت ادة زي بة بنس اه المي دمات خ ة تغطي ادة زي عن فضًال دة٬ الم س نف خالل الصحي
ام5,3% ع ذ من ة المختلف ة المملك مناطق في بالسكان المأهولة المساحة 2016من

عام ة2020وحتى المملك اطق من ي ف الصحي الصرف دمات خ ة تغطي رفعت كما ٬
بلغت زيادة المدة%5,5بنسبة نفس  .في

دمات الخ اءة كف ع ورف تراتيجية اإلس دافها أه ق تحقي ي ف ية ماض ا أنه ركة الش دت وأك
ة المملك ة رؤي تهدفات لمس اً وفق ة المملك مناطق مختلف في لعمالئها م2030٬المقدمة

لتحقيق قياسية أداء ومؤشرات تنفيذية مسارات وفق الوطني٬ التحول برنامج ومبادرات
الوطنية المياه لشركة والتشغيلي المؤسسي األداء وكفاء والبيئية المائية  .االستدامة
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان مشكلة بحل للتدخل الرياض أمير يناشدون الخرج في

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

المياه مشكلة بحل للتدخل الرياض أمير يناشدون الخرج  في

 
 

أ ال.نب اوز تج عر لس رج الخ ة بمحافظ اء األحي ض بع ي ف اه المي ت واي عر س ع ارتف
ل250 البدي اد إيج دون الخرج ة زراع ب مكت قبل من األشياب بعض قفل نتيجة لایر

ك لتل ات الوايت ا منه ذى تتغ ن م هي األشياب هذه أن و خاصة أزمة في ذلك تسبب مما
و ازل المن لبعض ت الواي اد إيج عوبة الص ن م و اه المي بكة ش تصلها م ل تي ال اء األحي
زو يع و ي الجنون اع اإلرتف د بع ة المادي ه لظروف ت واي أمين ت يستطيع ال األخر البعض
ياب األش الخرج ة زراع مكتب إغالق نتيجة األرتفاع هذا الوايتات أصحاب بعض ذلك
بالصورة ة المعالج ن تك م ل األسف ع م ن لك و وضعها لتصحيح ذلك عز الذي المغذية

المياه.المطلوبة ازمة بإنهاء بندر بن فيصل أمير الملكي السمو صاحب هؤالء ناشد و
الوضع بمعالجة المعنية الجهات  .بتوجيه

74



 

لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فيفاء"فرقعنوان حريقيْن"مدني إصابات..تخمد أي تسجيل دون

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد3415العددالكاتب 1تكرار

فيفاء"فرق حريقْين"مدني إصابات..تخمد أي تسجيل  دون

مجبا نيد وبقعة الدفرة بجبلي زراعية ومدرجات  بحشائش

 

السلماني  فيفاء-عبدالرحمن

حشائش ي ف اندلعا حريقين على السيطرة فيفاء٬ بمحافظة المدني الدفاع فرق استطاعت
إصابات أي تسجيل دون مجبا٬ ونيد الدفرة في زراعية  .ومدرجات
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فيوقال حسابه عبر المدني "تويتر"الدفاع وإخماد"فيفامدني": محاصرة من يتمكّن
زراعية ومدرجات حشائش في نشبا حريق مجبا"حادثي نيد بقعة وجبل الدفرة ٬"بجبل

إصابات وقوع  .دون
 

دة ع دلعت ان حيث الفترة؛ هذه خالل زادت قد فيفاء محافظة في الحرائق نسبة أن يذكر
تشهده ذي ال اف الجف ثرة ك بابها أس م أه ن م ة٬ المحافظ ن م ة مختلف ع مواق ي ف ق حرائ

النيران نطاق اتساع من تزيد التي والرياح العام٬ من الموسم هذا  .المحافظة
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لتاريخ الصحفي 06/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر كاريكاتيرعنوان

الخبر الخبرالجمعة-23/10/2020-06/03/1442تاريخ كاريكاتيرتصنيف

الرصد17557العددالكاتب 1تكرار
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