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لتاريخ الصحفي 30/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لـعنوان حجراألساس ويضع يدشن المكرمة مكة أمير تجاوزت41سمو بتكلفة مائيًا ملياراتلایر4.1مشروعًا

الخبر الخبراالثنين-12/04/2021-30/08/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العدد0الكاتب 31تكرار

لـ حجراألساس ويضع يدشن المكرمة مكة أمير مشروًعا41سمو
تجاوزت بتكلفة  ملياراتلایر4.1مائًيا

 

 واس-جدة
ر أمي الشريفين الحرمين خادم مستشار الفيصل خالد األمير الملكي السمو صاحب دشّن
ر األمي الملكي السمو صاحب بحضور اليوم٬ بجدة اإلمارة مقر في المكرمة مكة منطقة
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د عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة وزيرالبيئ الي ومع ٬ دة ج افظ مح د ماج ن ب عل مش
٬ لي الفض ن المحس د عب ن ب رحمن ة29ال مالي ة بتكلف ة وتحلي ا وبيئًي ا مائًي روعًا مش

اوزت ن1.8تج م ثر أك ة لخدم لایر٬ ار ن3.9ملي م د العدي ي ف تفيد مس ن ماليي
المكرمة مكة منطقة ومراكز  .محافظات

لـ األساس حجر سموه الصحي12ووضع والصرف اه المي دمات لخ تنموًيا مشروًعا
اوزت تج ة إجمالي ة بتكلف ة٬ المنطق ات ومحافظ مدن ن م دد ع ي ف اه المي ة 2.3وتحلي

لایر  .مليار

وم الي ينها تدش تم التي المشروعات ر12وتشمل أكث دم تخ دة ج محافظة ي ف مشروًعا
ن ا192م منه تفيد٬ مس ف ة4أل فرعي بكات وش ة٬ داعم اه مي وط خط روعات مش

تجاوزت غيلية131٬بأطوال التش اءة الكف ع ورف اه٬ المي على الطلب لمواكبة كيلومتًرا
ى إل ة اليومي التوزيع ل22ومعدالت نق صهاريج ى عل اد االعتم ل وتقلي ا٬ يومًي اعة س

ي ف اه ي4المي ه اء٬ ة:أحي مالي ة بتكلف ة٬ والعزيزي الح٬ والف لية٬ والفيص ائر٬ البش
من110تجاوزت أكثر لخدمة لایر مستفيد44ماليين  .ألف

وتشغيل تنفيذ إلى ة8إضافة المنزلي الصحي الصرف وتوصيالت لشبكات مشروعات
من أكثر لتخدم جدة٬ في148في جديد مستفيد تشمل22ألف ا ور٬:حًي والن ا٬ العلي

دى واله دلس٬ واألن ة٬ والجامع ر٬ والثغ ورود٬ وال اء٬ والفيح رفة٬ ومش اب٬ الرح
وكيلو والسالمة٬ والربوة٬ مالك٬ وبني والنسيم٬ والعزيزية٬ والزهراء14٬الجنوبي٬ ٬

أكثر ربطها بعد وذلك السلم٬ وأم والمتنزهات٬ حمد٬ بن ومخطط والفيصلية٬ والخالدية٬
محافظة7654من وجنوب شمال في المعالجة محطات إلى وصوًال بالشبكات٬ عقاًرا

تجاوزت بأطوال تجاوزت148جدة مالية وبتكلفة لایر531كيلومتًرا٬  .مليون

ة المكرم مكة مدينة تخدم التي المشروعات شملت الضخ:كما محطة ر وتطوي ل تأهي
ى إل المتوسط ي ف لتصل ة اليومي ع التوزي ومعدالت التشغيلية٬ الكفاءة لتحسين الرئيسة

ة21 البيئي دمات بالخ ة التغطي بة نس ادة لزي روعات ومش بكات٬ الش بر ع ا يوًم اعة س
من أكثر وربط منزلية٬ صحي صرف توصيالت تنفيذ بكة12400شملت بالش عقار

تجاوزت أطوال ب و ة٬ وعرن دا ح ي ف البيئية المعالجة لمحطات الناقلة والخطوط العامة
من49 أكثر لخدمة طولًيا متًرا اوزت241كيلو تج ة مالي بتكلفة جديًدا٬ مستفيًدا ألف

لایر234  .مليون

ذ تنفي من االنتهاء تم الطائف10كما بمحافظة ن:مشروعات مائيي مشروعين ا منه
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محافظة ي ف ة التغطي بة نس ادة وزي المستفيدين٬ إلى الشرب مياه إيصال خدمات لتعزيز
ع التوزي بكات وش المحالة٬ المياه نقل خطوط تضمنا مشروعين وتشغيل وتنفيذ الطائف٬

تجاوزت ن105بأطوال م ثر أك ة لخدم ترات ي11كيلوم ف د جدي تفيد مس ف 10أل
تشمل اء٬:أحياء والمليس والجفيجف٬ ة٬ والقمري والفيصلية٬ ت٬ والقل ال٬ والج برة٬ ج

ة الغربي ة والقطبي الشرقية٬ والقطبية تجاوزت)والزهور٬ ة مالي ة بتكلف ون٬131 ملي
ى إل افة إض ة6لایر٬ محافظ ي ف ة البيئي دمات بالخ ة التغطي بة نس ادة لزي روعات مش

اوزت تج أطوال ب ة فرعي بكات وش ل نق وط خط ملت ش ائف٬ ي99الط ف ترًا م و كيل
ة:أحياء لخدم ك وذل يرة٬ وعش الشرقية٬ ة والحلق والواسط٬ رفية٬ والش رج٬ الع وادي

من تجاوزت11أكثر مالية بتكلفة جديد٬ مستفيد ى258ألف إل إضافة لایر٬ ون ملي
الطائف مياه نقل نظام مشروع العامة/رنية/تربة–تدشين للمؤسسة التابعة الخرمة
إنتاجية بطاقة المالحة المياه ة/3م156,248لتحلية بتكلف وم 518,152,808ي

لخدمة  .مستفيًدا625.000رياالت٬

ذ تنفي ا أيًض ين التدش مل روعات5وش ةمش ورني ول وث ذة القنف ات محافظ ي ف رى أخ
تجاوزت بأطوال مياه وشبكات تشغيلي خزان تنفيذ شملت الغريف٬ كيلو220ومركز

ددها ع اوز تج ة منزلي اه مي وتوصيالت ا٬ طولًي تًرا ة4800م لخدم ة منزلي توصيلة
من تجاوزت93أكثر مالية وبتكلفة جديد٬ مستفيد لایر81ألف  .مليون

ة المكرم ة مك ة منطق ير أم مو س ها أساس ر حج ع وض تي ال روعات المش منت :وتض
الشعيبة تحلية محطة استبدال تحسين1مشروع ادرة مب ضمن العكسي التناضح بتقنية

بـ در تق ة إنتاجي ة بطاق ة الطاق اءة كف ع ورف األصول اءة 3/٬م600,000كف وم ي
نحو تبلغ لخدمة1.67بتكلفة لایر المشروع2,820,000مليار دف ويه تفيد٬ مس

ادة زي سيحقق فيما ٬ المكرمة مكة منطقة إلى المياه إمداد واستمرارية وأمن ضمان إلى
بة بنس الة المح اه المي ة ن%169إنتاجي م ة الطاق تهالك اس ض يخف ا كم ٬15.9

إلى مكعب متر لكل ساعة م2.75كيلووات رق و وه مكعب٬ متر لكل ساعة كيلووات
بـ تقدر الوقود في وفورات عن فضالً ورات15قياسي٬ وف ا٬ يومي افئ مك برميل الف

سنوي لایر مليار من بأكثر تقدر  .مالية

بـ ّدر تق مالية الرأس اليف التك ض خف روع المش يحقق اريع%30وس بالمش ة مقارن
ي لثان ة الغازي ات االنبعاث خفض خالل من ئي البي تزام االل ادة زي ى إل إضافة المماثلة٬
ي الت ٬ اه للمي ة الوطني الشركة مشروعات ى إل إضافة سنوي٬ طن بمليوني تقدر أكسيد
زان الخ ن م رب الش اه لمي ة الناقل وط الخط ذ وتنفي ف٬ المظيل اه مي بكة ش ذ تنفي مل تش
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ث٬ اللي ة محافظ اه مي بكة ش ذ وتنفي ة٬ ترب بمحافظة ة العالي ات الخزان ى إل اإلستراتيجي
و الصحي٬ الصرف بكة ش ي3وإنشاء محطت ييد وتش ث٬ اللي ة مدين ي ف ع رف محطات

رف الص ريف تص ط وخ ع الرف ة محط ذ وتنفي ذة٬ والقنف ث اللي افظتي بمح ة المعالج
ومشروع الطائف٬ ة بمدين الصحي الصرف شبكة وإنشاء وتنفيذ رابغ٬ بمدينة الصحي
ى إل تصل ة إجمالي ة بتكلف ائف الط محافظة ي ف والمضباع لطانة س اء بأحي المياه شبكة

لایر676  .مليون

اه المي شركة ن بي اهم تف ذكرة م ع توقي أيًضا ة المكرم ة مك ة منطق ير أم مو س شهد كما
والتقنية للعلوم هللا عبد الملك وجامعة ٬ ي)كاوست(الوطنية ف ة المعرف ل ونق اون للتع ٬

االت مج ي ف رفين الط ن بي ترك المش ام االهتم ذات وعات الموض مل تش ة بحثي رامج ب
م التفاه ذكرة م ع توقي م مراس ي ف ة الوطني اه المي شركة ومثل الصحية٬ المعالجة تقنيات
ل مث ا فيم ٬ أبوثنين محمد بن منصور المهندس الفنية والخدمات للمشاريع الرئيس نائب

ماكابي فرانسيس ماثيو البروفيسور والتقنية للعلوم عبدهللا الملك  .جامعة

ن ب سلمان الملك الشريفين الحرمين لخادم وتقديره شكره الفيصل خالد األمير سمو وقّدم
األمين عهده ولي ولسمو العزيز٬ هللا-عبد أنه-حفظهما ش ن م ا م ل بك االهتمام على

اه والمي ة البيئ ر وزي الي لمع كره ش ا موجًه واطن٬ للم ة والبيئي ة المائي دمات الخ ير توف
به يقومون على الوزارة في والعاملين  .والزراعة٬

ة المكرم ة مك ة منطق ير ألم شكره والزراعة٬ والمياه البيئة وزير معالي قدم جانبه من
أن ا مبيًن ة٬ المنطق ي ف ة البيئي دمات والخ اه المي روعات لمش ه ومتابعت ه اهتمام ى عل
والطائف جدة ات ومحافظ ة٬ المكرم ة مك ة مدين تخدم موه س نها دش تي ال المشروعات

والغريف ثول مركزي و ورنية  .والقنفذة
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لتاريخ الصحفي 30/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر نظاميعنوان يُدّشن البيئة الدقة"بيان"وزير عالية العددية والتوقعات

الخبر الخبراالثنين-12/04/2021-30/08/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 29تكرار

نظامي يُدّشن البيئة الدقة"بيان"وزير عالية العددية  والتوقعات

 

 واس-جدة
ر بمق ٬ لي الفض رحمن ال د عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع ن دَّش

ي اآلن ؤ التنب ام نظ وم٬ الي دة بج اد لألرص ني الوط ز ان"المرك اً"بي محلي ور والمط
ة العددي ات التوقع ام لنظ معاليه تدشين إلى باإلضافة االصطناعي٬ الذكاء تقنية باستخدام
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البحرية والخدمات للطقس الدقة  .عالية

أن غالم٬ الم س ن ب ن أيم دكتور ال لألرصاد الوطني ز للمرك ذي التنفي الرئيس وأوضح
ات التوقع ة دق ادة زي ي ف ز المرك درات ق ع رف ي ف هم ستس ة التقني روعات المش ذه ه
ج برام ضمن د تُع تي وال ة٬ الطبيعي ار واألخط الشديدة الجوية الظواهر من واإلنذارات

المملكة رؤية لتحقيق الوطني ة2030التحول الجوي األرصاد درات ق توى مس لرفع ٬
ات والمعلوم الجوية الظواهر ورصد التعامل في الجاهزية ورفع المعلومة دقة وتحسين

 .المناخية

ن م دد ع ن م ون يتك اد لألرص ني الوط ز للمرك ني الوط ول التح رامج ب أن ار وأش
ب تركي روعات مش ا أبرزه ة المهم ة والتنموي ة الحيوي روعات ة75المش محط

توسيع مشروع ب جان ى إل ز٬ للمرك األتوماتيكي الرصد خدمات إلى تضاف أتوماتيكية
دد ع ب تركي خالل من ة البحري ة المالح دمات خ ي ف ز المرك ل عم محطات5نطاق

عائمة بحرية السلكية3و,رصد بث ارات,محطات والتي واج األم لرصد محطات و
 .البحرية

لتحسين ة العددي اذج النم تطوير للمركز الوطني التحول برامج مشروعات تتضمن كما
ر البح واج أم اذج نم ات بتوقع ة المعني درات الق ع رف الل خ ن م س الطق ات توقع ة دق
روعات ومش ة٬ الترابي ف والعواص يول بالس ي اآلن ؤ التنب اذج ونم ة البحري ارات والتي

درات600تركيب ق ز تعزي بهدف والطقس الرملية العواصف ومراقبة لرصد محطة
مناخياً ودراستها المملكة على المحتملة الجوية الظواهر ومراقبة رصد في  .المركز
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لتاريخ الصحفي 30/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والتنميةعنوان البيئة

الخبر الخبراالثنين-12/04/2021-30/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

لبنيالكاتب الرصد2647العددآالء 1تكرار

والتنمية  البيئة

 

لبني  آالء

ة بالمنفع ة البيئ ى وعل ه علي ود تع تي ال رد للف ة البيئي لوكيات الس بعض عن سابقا كتبت
ات النفاي اج إنت ل وتقلي ذكي ال تهالك االس وم مفه ي ف ال الم ير توف ي ف ر مباش كل بش

البيئة على  .والمحافظة
 

بها ومكاس برى الك الشركات مصلحة من ليس بالمجتمع استهالك أي خفض إن الحقيقة
الطلب لمواكبة اإلنتاج بزيادة المتعلقة والمالية والتجارية  .االقتصادية

ع المناف ي ه ة البيئ ى عل ررا ض بر األك ر واألث يب والنص ديات التح كل يش ا م ن لك
تعاظمت أو صغرت واالقتصادية التجارية األهداف ذات  .واالستخدامات

 
صكوك ل تحوي حديثة٬ مزارع بدون الماشية لقطعان الجائر كالرعي المتنوعة األنشطة
الصناعي اج اإلنت ا٬ ثمنه يرتفع ل ة عمراني ى إل ة زراعي أراض ن م ة المنتج األراضي

 .إلخ..والبتروكيماويات
 

ازدادت ا فكلم االقتصاد٬ على المترتبة التكاليف من يعد البيئة له تتعرض الذي الضغط
منها المتجددة غير خاصة الموارد سعر زيادة إلى يؤدي الموارد إلى  .الحاجة

 
ل بأق أي وارد٬ للم ل األمث تخدام االس ق وتحقي االقتصادية الكفاءة تحقيق نحو والمساعي

اإلنتاج لعملية الالزمة الموارد حجم انخفاض يعني الهدر من ممكن  .قدر
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األرض كوكب واقع عن البعد كل بعيدة ومناشدات تحديات  !تظل
 

ن م د تح األحرى ب أو ة للبيئ ديقة ص ون تك أو ات القطاع تزم تل ي لك ر آخ ب جان ن وم
مقننة وقوانين بيئية سياسات وتطبيق عالية مالية لتكاليف تحتاج  .التلوث

 
ة بطبيع والتجارة المستدامة٬ التنمية على تؤثر واالقتصاد البيئة بين تبادلية عالقة هناك

به وتتأثر االقتصاد نطاق ضمن تقع  .الحال
 

وث٬ التل كال أش ن م شكال ج تنت اإلنتاج عمليات فجميع االقتصاد مساوئ من التلوث إن
ا م ى إل البوصلة ه وتتج تحيال٬ مس دفا ه الصفري التلوث مستوى إلى الوصول يعد لذا

ال مث واء لله المناسب وث التل دار مق ات!هو الملوث ة كمي سقف تحدد ة الدولي ايير المع
الهواء إلى لتسريبها المسموحة  .واالنبعاثات

 
ا وبم ة الحدي ة المنفع ا منه ة مختلف لعوامل يخضع المقبولة المعايير ضمن التلوث مقدار

للمجتمع والبيئية الصحية التلوث آثار تكلفة من  .فيها
 

اج اإلنت رار ق ي ف وث التل تكلفة بإدراج العالمي والضرائب.التوجه الضغط تخدام واس
ى إل دف يه ون٬ والكرب ط للنف ة المنتج أو برى الك ناعية الص واء س ا بعينه دول د ض

ضررا األقل التأثيرات عن والبحث المستدام اإلنتاج على  .التشجيع
 

ة المختلف ميات والمس وارد الم اءة لكف دعوات ال رت ظه ا هن ن تدام٬:وم المس و النم
اد االقتص تدامة٬ المس ارة التج تدام٬ المس تهالك واالس اج اإلنت ر٬ األخض اد االقتص

 إلخ..الدائري
 

ة التنمي ات أولوي سلم أول ب ة البيئي ة المنظوم ع وض ي تراع اقتصاديات ق بخل ه التوج
ا٬ لعافيته ة البيئ تعادة واس ئي البي التدهور من الحد في يسهم تخطيط عملية ألي وركيزة

ًا حالي المعقودة اآلمال الخضراءومن السعودية ادرة ادراتمب المب ن م حزم ل تفعي ي ف
مختصة رة دائ ام الع ب النائ ل تفعي وأيضا تدامة٬ مس ة بيئ و نح ه التوج في تسهم البيئية
م الجرائ ن م د والح ة للبيئ ة الحماي ز تعزي ي ف هم سيس ة٬ البيئي رائم الج ي ف التحقيق ب
بالمواد المياه إلى وتتسرب نتنفسه الذي والهواء الصحة على خطرا تشكل التي كالتلوث
أو ة محلي ركات ش انوا ك واء س ة البيئي رائم الج و مرتكب ه في اون يته د ق ذي ال امة الس
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األرض.استثمارية عمارة أساس مكوناتها بكافة  .فالبيئة
 

عن الضرر تمنع القضايا تلك في تنظر بالبيئة مختصة محاكم هللا بإذن يلحقه أن ونأمل
للبيئة المفسدين أيدي على وتضرب الخبرات بها وتتراكم الطبيعية  .الموارد

 
ة البيئي وانين والق ة والتجاري االقتصادية المصالح ن بي اق وس دم ق ى عل المي الع الجدل

بها  .وااللتزام
 

عليه يختلف ما الهواء٬ تلوث أو الملوثة المياه عن الرضا بمنطق ليس واالنتقاد والجدل
ق تحقي ي ف تخدمة المس الطريقة بل ذاتها٬ بحد االتفاقية أو المستدامة التنمية أهداف ليس

البيئة حماية ي.أهداف الت والشروط األهداف تدابير حيال مخاوفهم لديهم فاالقتصاديون
المصالح متضاربة والقطاعات الدول من عدد في البعض بعضها مع تتعارض  .قد

 
ق وتحق المصالح٬ ن بي ق التوفي ق تحق ة منظم وقواعد معقولة تدابير بناء على ويعولون
الكبرى المخاطر من البيئة حماية في التعثر لليوم مصيرها كان وإن البيئي٬  .التوازن

 
المناخي ير التغ قضايا احتدام فمع البيئي النفاق يسمى ما بوادر الرضا عدم أشكال ومن
ددة٬ والمتج ة النظيف ة الطاق بمصادر الحثيثة والمناداة الكربون وانبعاثات الثلوج وذوبان
الطموحة والخطط الشمالي القطب ي ف ام الخ المواد على العالمية القوى التنافس يظهر
از والغ ة نفيس ادن ومع روات ث ام أم اخ المن كلة مش رة فك ع م ارض تتع أو تتجاهل التي
ي ف تطورا٬ ثرا أك ات تقني الك وامت ر وتطوي د٬ الجلي تحت اكتشافها يمكن ونفط المسال
ال ذي ال القطب ي ف االقتصادية وارد الم تغالل اس تنظم تي ال ار البح انون ق ة اتفاقي ظل
دنمارك وال دا كن دول ن بي د جدي ي سياس ر وتوت راع ص ة نقط ؤجج ي ا مم د٬ أح ه يملك

الكبرى الصين وآمال والنرويج وأمريكا  .وروسيا
 

ة واالجتماعي البيئية بالمعايير المطالب أمام األيدي مكتوف سيقف المنتفعين بين التنافس
الكربون خطر  !وتجاه

 
القضايا من للكثير سائدة سمة بمكيلين  .الكيل

 
@AlaLabani_1 
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لتاريخ الصحفي 30/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رمضانعنوان في الغذائي الهدر

الخبر الخبراالثنين-12/04/2021-30/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الشهرانيالكاتب الرصد7500العددنادية 1تكرار

رمضان في الغذائي  الهدر

 
 
 

الشهراني  نادية

دة قاع ى عل ا من العديد ينقص«تربى وال د ة.»يزي تهم ا نظري ا عن ع ترف دة القاع ذه ه
تسأل ال المواسم في الهدر وعن الهدر٬ دائرة في مباشرة تدخلنا ولكنها  .البخل٬

 
ي ف ه أرقام تتضاعف ذي وال ا٬ عموم ذائي الغ الهدر موضوع نناقش ونحن سنوات منذ
خالل تقباله الس تعد نس ذي وال ارك٬ المب رمضان شهر في وخصوصا الدينية٬ المواسم

األعمال صالح ومنكم منا هللا فتقبل  .أيام٬
 

وضرورة رمضان ة روحاني عن نوات س منذ طرحا أشبعناه الذي الحديث هنا أعيد لن
وفرصة ذائي غ تصحيح فترة واعتباره واألسرة للفرد الصحي المسار لتعديل استغالله
ة المعرف اوز يتج ا من محدود وعدد تماما٬ هذا يدرك فكلنا الروح٬ وتغذية البدن لتجويع
والتي بالمعلبات تفيض التي والعربات الممتدة التجارية األسواق طوابير ولعل للتطبيق٬

والتنظير التذكير هذا عن تغني بمجاعة  .تنبئ
 

تحديدا مطبخك ومن منزلك٬ من يبدأ الحل أن ام..الحقيقة األرق ب واقل تهالك االس قنن
حة الص ى عل ا وحفاظ ة للنعم ديرا وتق م للمنِع كرا ش د يزي وال ص ينق ه اجعل دة٬ والقاع
إحصائية آخر ي ف وصلت والتي سنويا نهدرها التي الماليين خفض في منك ومساهمة

ى إل ة والزراع والمياه البيئة وزارة م)4.066.000(أعلنتها الرق ذا به ل لنحت طن
منة الس مؤشرات في متقدمة مراتب احتاللنا عن ناهيك فخر٬ بال عربيا األعلى المرتبة
لجودة وخفض الصحي ام للنظ اك إنه ن م ك ذل ى عل ب يترت ا وم ة٬ المزمن وأمراضها
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مستوى من أكثر على  .الحياة
 

لمصاف ا ببالدن للوصول ادرة المب و تل ادرة المب ون يطلق ا قادتن رى ن أن المفارقات من
ن ع نا أنفس أل نس أن دون ا حولن ن م ة المذهل اريع المش الق إط ابع ونت ى٬ األول دول ال
روع مش ا بالدن ق تطل أن ال مث ول المعق ير غ ن وم دائرة٬ ال ذه ه ي ف ي الحقيق ا دورن
ذا ه دم ته ا بيوتن بينما الكربون٬ انبعاثات لتخفيف خالله من وتهدف الخضراء السعودية
ر التدوي رة فك فيها وتغيب للتحلل القابلة غير البالستيكية والنفايات الغذائي بالهدر البناء

الصورة عن  !تماما
 

الشاعر بقول دائما تذكرني التي الدائرة هذه لكسر بيدك  :األمر
 

تمامه يوما البنيان يبلغ  ..متى
 

يهدم وغيرك تبنيه كنت  !إذا
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لتاريخ الصحفي 30/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التصحر"عنوان ومكافحة النباتي الغطاء مبادرة"سعي"و"مركز وأسرهم"نبت"يطلقان اإلعاقة لذوي

الخبر الخبراالثنين-12/04/2021-30/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

التصحر" ومكافحة النباتي الغطاء يطلقان"سعي"و"مركز
وأسرهم"نبت"مبادرة اإلعاقة  لذوي

 

 واس-الرياض
مؤسسة ع م اون بالتع التصحر ة ومكافح اتي النب اء الغط ة لتنمي الوطني ز المرك ق أطل

ادرة مؤخراًمب ة اإلعاق ذوي ف وتوظي ل لتأهي عي ت"س ة"نب اإلعاق ذوي خاص لألش
الوطني حريمالء منتزه في  .وأسرهم

الغطاء ة تنمي ي ف ع الجمي وب قل ى عل ة الغالي ة الفئ ذه ه اهمة مس ى إل ادرة المب دف وته
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رؤية مع وانسجاماً رائحه2030النباتي٬ وش ه فئات بجميع المجتمع إشراك خالل من ٬
وأسرهم اإلعاقة ذوي من عدد بحضور وذلك المختلفة٬ التنمية مسارات  .في

ادرة المب ذه ه أن ادر الق العبد هللا عبد بن خالد الدكتور للمركز التنفيذي الرئيس وأوضح
ي ف م ودمجه م ودعمه ة اإلعاق ذوي خاص األش ة رعاي اه تج ز المرك دور ب اً إيمان أتي ت

الكثيرون يملكها ال التي وعزيمتهم قدراتهم من واالستفادة  .المجتمع

ة الكامل تفادة االس ير توف أجل ن م ة الوطني ات المنتزه ع جمب لتأهيل المركز سعي وأكد
ة كيفي ى عل فيها العاملين تدريب إلى إضافة مرافقها٬ جميع من اإلعاقة ذوي لألشخاص

تعترضهم التي الصعوبات كل ومعالجة معهم  .التعامل

بين:وقال التعاون لتعزيز تهدف التي الطموحة٬ المملكة رؤية مع تماشياً المبادرة تأتي
التصحر ة ومكافح اتي النب اء الغط ة لتنمي ة الحكومي ات والجه ام والع الخاص القطاعين
الخاص ات القطاع ف مختل ا تحقيقه ى عل ل تعم تي ال ة٬ االجتماعي ؤولية المس من ةض

للفرد الخضراء المسطحات معدل نسبة رفع أجل من بالمملكة  .والعامة

إدارة س مجل س رئي أشار ه٬ جانب ن عي"م أن"س ى إل بي٬ العتي هللا د عب ن ب رزوق م
ي المترام ع المجتم ذا ه يج نس ن م زءاً ج ون تك أن ب دافها أه ق لتحقي عى تس ة المؤسس
ة أهمي يخ لترس ة والتدريبي ة التأهيلي ادرات والمب برامج ال الل خ ن م ك وذل راف٬ األط

الفئة لهذه الفاعلة المجتمعية  .المشاركة

ة اإلعاق ذوي ل ي الوظيف األداء ر وتطوي اء بن في فاعل بدور تسهم المؤسسة أن وأوضح
ة العلمي دراتهم ق ع م ق يتواف بما وأفراده مجتمعهم مع انخراطهم على إيجابا ينعكس مما

المجتمع نهضة سواعد ليكونوا  .والتأهيلية؛

تدامة٬ المس ا وتنميته باتها ومكتس ة البيئ ى عل اظ الحف ي ف المملكة جهود المبادرة وتعزز
د العه ي ول ز العزي د عب ن ب لمان س ن ب د محم األمير الملكي السمو صاحب أطلق حيث

الخضراء السعودية مبادرة الوزراء مجلس رئيس خضراء"نائب اهمة"لنجعلها للمس
رؤية تحقيق الوعي2030في ة ثقاف ر ونش وث٬ التل ومصادر التصحر ة مكافح ي ف

عليها والمحافظة الخضراء الرقعة لزيادة التشجير بأهمية المجتمع شرائح كافة  .بين

ة اإلعاق ذوي األشخاص ن م د العدي اركة مش شهدت ادرة المب إطالق ات فعالي أن يذكر
ة منطق ي ف ات المنتزه م أه د أح د يع ذي ال تزه المن ي ف جار أش ة زراع ي ف رهم وأس
ه في األشجار ة وكثاف اتي النب ه بغطائ ويتميز طبيعية مقومات فيه يتوافر حيث الرياض٬
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البرية الحياة تنوع  .وكذلك

 

 

202104/DST_1539824_2382876_18_4_2021041113510490.jpg
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لتاريخ الصحفي 30/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الـعنوان السنوي االجتماع يرأس القصيم للمحافظين31أمير

الخبر الخبراالثنين-12/04/2021-30/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19285العددالكاتب 1تكرار

الـ السنوي االجتماع يرأس القصيم  للمحافظين31أمير

 

الحربي-بريدة   ملفي

ز عبدالعزي ن ب سعود ن ب مشعل ن ب فيصل الدكتور األمير الملكي السمو صاحب رأس
الـ نوي الس اع االجتم القصيم منطقة قاعة31أمير ي ف ٬ وم الي ٬ افظين بالمح لسموه

ض وبع امين الع دراء والم افظين والمح ارة اإلم الء وك ور بحض ٬ ارة باإلم ة الدرعي
د بالحم سموه تهلها اس ة افتتاحي بكلمة االجتماع وبدأ بالمنطقة الحكومية اإلدارات مدراء
ا وم يدة الرش ا حكومتن ظل في البالد هذه على به أنعم ما على وتعالى سبحانه والثناء
ى أعل لتقديم المجاالت مختلف في تطورها في أسهم اهتمام من القصيم منطقة به حظيت
اً رافع ٬ الهم وآم اتهم تطلع ق وتحقي واطنين للم والرضا ة والرفاهي ة الخدم ن م مستوى
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ن الحرمي ادم خ ام لمق ٬ ة المنطق الي وأه اع االجتم اء أعض ن ع ة ونياب مه باس ة التهنئ
ن األمي ده عه ي ول مو وس ريفين هللا-الش ز-حفظهم تعزي امج برن تدشين بة بمناس ٬

الخاص اع القط ع م راكة و"شريك"الش النم ي ف ة الوطني الشركات اهمة مس ز لتعزي
ة رؤي داف أه ق لتحقي دءوب ال ل للعم تمراراً اس يأتي الذي ٬ الوطني لالقتصاد المستدام

شركات2030المملكة ودعم ة المملك باب لش الوظائف ن م اآلالف ات مئ ير وتوف ٬
االستثمارية أهدافها لتحقيق الخاص  .القطاع

ده عه ي ول وسمو الشريفين الحرمين خادم لمقام مشعل بن فيصل األمير سمو رفع كما
ى عل ديم ي أن هللا ائًال س ٬ ارك المب رمضان هر ش ول حل رب ق بمناسبة ة التهنئ ن األمي
ذه ه د يعي وأن ٬ ا أمرن ووالة ا قادتن ا لن ظ يحف وأن ٬ ة والباطن اهرة الظ ه نعم ا بالدن
ن ويعي ٬ ة الحكيم ا قيادتن ظل ي ف ا وتمكيًن ونصًرا عًزا والمواطن الوطن على المناسبة

وقيامه صيامه على  .الجميع
 

مبادرتي أن إلى سموه أشار آخر جانب الخضراء"ومن و"السعودية األوسط"٬ الشرق
د"األخضر عب ن ب لمان س ن ب د محم ير األم ي الملك مو الس صاحب عنهما أعلن اللتان

ت الوق في كبرى أهمية تمثالن الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي سعود آل العزيز
يداً مش ٬ ة البيئ اه تج ة المملك دور ل اً وتحقيق اً بيئي اً ووعي اً تنموي داً بع مان وترس راهن ال

ادرة لمب ابعة الس ة للمرحل ة المنطق إطالق ب موه راء"س خض يم القص ي"أرض والت
حوالي زراعة امين700شهدت ع ل قب ا إطالقه ذ من شتله يراًألف كب شوطاً وقطعت

ر أمي سمو ب وطال يدة الرش القيادة إليه تطلع ما وكل الوطن خطوات لتواكب الحمد و
خالل ا كورون ة بجائح اإلصابات أعداد ي ف اع ارتف ن م وحظ ل ا م د بع القصيم ة منطق
ع الجمي ه وتوعي ا كورون يروس لف ة الطبي ات اللقاح ذ أخ ة بأهمي الجميع ٬ الحالية الفترة
اإلجراءات ق تطبي ي ف اون الته وعدم وقت بأسرع بالتطعيم والمبادرة ٬ الوباء بخطورة

والوقائية االحترازية  .والتدابير
 

از إنج ة أهمي ٬ ه جانب ن م الرمضي إبراهيم بن عسم المنطقة مجلس عام أمين وأوضح
ة ومتابع د لتفق ة ميداني ة فرعي ان لج بتشكيل سموه وتوجيه ٬ بالمنطقة المشاريع ومتابعة
ز ومراك ات محافظ ع جمي ي ف تكمالها اس ى عل ل والعم أخرة والمت ثرة المتع اريع المش
ام للمه الً تفعي ة بالمنطق اريع المش ة لمتابع ة الدائم ة باللجن ان اللج ك تل ط ورب ٬ ة المنطق
اريع المش از إنج ة ومتابع ٬ هللا إذن ب مستقبالً مشاريع أي تعثر من والحد ٬ بها المنوطة
ا أعماله ألداء الحكومية القطاعات في للمسؤولين ومساعداً عوناً وتكون ٬ المحدد بوقتها
ى عل المدرجة المواضيع ومناقشة استعراض االجتماع خالل جرى بأنه الرمضي وبين
ة بالمنطق ل النق وزارة رع ف ن بي يق التنس ضرورة مناقشة ا منه االجتماع أعمال جدول
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واًء س ع المواق ى إل ير تش تي ال ة والدليلي ادية اإلرش ات اللوح اد اعتم ل قب ات والمحافظ
٬ السريعة الطرق ى عل أو المحافظات داخل ل النق لوزارة التابعة تعانةبالطرق واالس

ق لتطبي ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل قب ن م دة معتم ة خارجي ية هندس ب بمكات
مستندات من يقدم وما الشوارعالصكوك في واألطعمة المياه برادات انتشار وظاهرة ٬

ة والجه ة البلدي ع م يق تنس أي دون وب وائية عش بصورة المساجد وأمام األرصفة وعلى
ومالحظة ٬ ة المراقب دم لع صحية غير ون تك د وق ع للموق بة بالنس والمرور المختصة
السرعة د تّوح أن تراح واق د الواح ارع الش ي ف دن الم ل داخ ررة المق السرعة اختالف
ة االجتماعي ان واللج ة الخيري ات للجمعي يقي تنس س مجل كيل وتش ٬ د الواح ارع بالش

والفعا برامج ال ال حي يق للتنس ة المنطق ات ذهبمحافظ له تثمار واالس اريع والمش ات لي
ا به د يوج ال تي ال ز للمراك ان لج وتشكيل ٬ ود للجه وتوحيداً لالزدواجية تفاديا الجهات
ن والمخالفي المتخلفين العمالة لمتابعة العمل ومكتب والشرطة اإلمارة من شرطة مراكز
ة الناحي ن م ة العمال سكن إجراءات ل وتفعي ٬ م له أوى م ز المراك ذه ه أصبحت ث حي
ديات والبل ة األمان ل قب ن م تثمار لالس تعرض اني مب هناك يكون وأن والصحية األمنية
السكن ذا ه ى عل مشرف وجود وضرورة كنية الس األحياء داخل العمالة إسكان ويمنع
ل تفعي ي ف اهمة بالمس ة األندي وم تق أن تراح واق ٬ الفين المخ ة العمال ار انتش من د والح
ابقات والمس الشعرية يات واألمس دوات الن إقامة خالل من الفكري األمن تعزيز برنامج
ل وتفعي ٬ باب الش دى ل ري الفك ن األم ز وتعزي ة تنمي ا خالله ن م تطيع يس تي ال الثقافية

العربي الدرع منطقة في خصوصاً األمطار حصاد  .مشروع
 

م مداخالته ى عل اركين والمش افظين للمح كره ش موه س دم ق اع االجتم ام خت ي وف
للجميع والنجاح التوفيق متمنياً ٬  .ومقترحاتهم
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لتاريخ الصحفي 30/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر توقفعنوان البيئي لألمن الخاصة رعي)62(القوات مخالفات الرتكابهم البيئة لنظام مخالفًا

الخبر الخبراالثنين-12/04/2021-30/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 15تكرار

توقف البيئي لألمن الخاصة البيئة)62(القوات لنظام مخالفًا
رعي مخالفات  الرتكابهم

 
 

 واس-الرياض
البيئي لألمن الخاصة القوات منهم)62(أوقفت البيئة٬ لنظام و)51(مخالفًا مواطًنا

رعي)11( مخالفات ارتكبوا والباكستانية٬ واليمنية السودانية الجنسيات من (مقيًما
المملكة)2396 مناطق من عدد في الرعي فيها يمنع أماكن في اإلبل من  .رأًسا
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م ت ه أن الكي٬ الم د رائ د الرائ ئي البي ن لألم الخاصة وات للق الرسمي المتحدث وأوضح
الغ اإلب ى عل ع الجمي ا حاًث ة٬ المعني الجهات من بحقهم كافة النظامية اإلجراءات تطبيق
وارئ الط ي رقم ى عل ة الفطري اة الحي أو ة البيئ ى عل داًء اعت ل تمث االت ح أي ن (ع

رقم)996(و)999 وال ة٬ المملك اطق من ع جمي ي ة)911(ف مك تي منطق ي ف
والرياض  .المكرمة
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لتاريخ الصحفي 30/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تصدرعنوان المزارع البصري20لجنة التشوه من والحد المحافظة مزارع لحفظ موافقة

الخبر الخبراالثنين-12/04/2021-30/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19285العددالكاتب 1تكرار

تصدر المزارع والحد20لجنة المحافظة مزارع لحفظ موافقة
البصري التشوه  من

 

النمر-القطيف   منير

ة الخاص ات الموافق دار إص ي ف ة حكومي ات جه ن م كلة المش زارع الم ة لجن دأت ب
و نح وم الي صباح اللجنة وأصدرت المزارع٬ أسوار بناء ة20بتصاريح كدفع ة موافق

إجراءاتهم٬ وا أنه ذين ال تأجرين والمس زارع الم ألصحاب المعتمد النموذج حسب أولى
ي ف البصرية التشوهات ينهي س ا م سريع٬ شكل في الموافقات إصدار مواصلة وسيتم
السابق من أفضل وجعلها أوضاعها بإصالح مزارعون شدد التي الزراعية  .المناطق

من عدة مناطق في بالمزارع الخاصة التنظيمية األرقام من كبيرة دفعة اللجنة ووزعت
رب غ ويكة٬ الش ة٬ العوامي ي٬ التوب فوى٬ ص ام٬ األوج ن٬ مع و أب ل مث ة٬ المحافظ
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من ة اللجن ت ووجه ة٬ الزراعي اطق المن ن م ا وغيره ة٬ الخويلدي ام٬ الحم أم المجيدية٬
دار بإص ة الخاص راءاتهم إج تكمال اس دف به ة للبلدي ه بالتوج ات الموافق م له درت ص
دموا ق ذين ال زارعين الم ى عل ير كب د لح سهل الذي األمر المزرعة٬ سور بناء رخصة
دة وبعي أفضل زارعهم م وجعل أوضاعهم تسوية في السريع التحرك على للجنة الشكر

القطيف محافظة في مزارع منها تعاني التي البصرية التشوهات  .عن
 

لـ دين مؤك ة٬ باللجن ون مزارع اد اض"وأش ة"الري محافظ ي ف ة الزراعي ة المنطق أن
المناطق روح مع منسجما وعصريا حديثا مظهرا تعطي نوعية نقلة على مقبلة القطيف
ى إل يرين مش المزارع٬ بعض منها تعاني التي البصرية التشوهات عن بعيدا الزراعية٬
تصحيح م ت ا فيم دا٬ ج سريع شكل في إجراءاتها أنهت مخالفة تكن لم التي المزارع أن
السور بناء من المزرعة صاحب تمكن التي الموافقات ومنحها المخالفة المزارع وضع

اللجنة من معتمدة حديثة  .بطرق
 

من ة اللجن ف تكث ي وه ة٬ حكومي ة وخدمي ة أمني ات جه من تتشكل اللجنة أن إلى يشار
ة لواح ة والبيئي ة الزراعي وارد الم ى عل اظ للحف داعي ال امي الس رار للق ذا تنفي ا عمله
م الدع ديم لتق ة المحافظ ي ف زارع الم الك م دعوة ل ة اللجن ا دع ذي ال ر األم ف٬ القطي
المحافظة٬ ي ف ة الزراعي ة الرقع ار انحس ن م د الح دف ه ق تحقي دف به م له والمساندة

مزارعهم من االستفادة من المزارعين  .وتمكين
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لتاريخ الصحفي 30/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يدشنعنوان القنفذة رمضان"محافظ المنازل"ومشروعّي"مشاريع وترميم المياه"و"بناء تحلية "محطة

الخبر الخبراالثنين-12/04/2021-30/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

يدشن القنفذة رمضان"محافظ بناء"ومشروعّي"مشاريع
المنازل المياه"و"وترميم تحلية  "محطة

 
 

المكرمة  واس-مكة
اليوم القباع محمد القنفذة محافظ رمضان",دشن م"ومشروعّي"مشاريع وترمي اء بن

المياه"و"المنازل تحلية ة"محطة اإلجمالي ا تكلفته غ تبل تي ال لایر٬3,976,000٬
افظ المح لم س ا م5كم عليه ق تنطب ذين ال تفيدين للمس ة الجمعي ذتها نف كنية س دات وح

الخدمة  .شروط
 

تودع المس يزات تجه ى عل ف ووق ذة بالقنف ة الخيري بر ال ة جمعي افظ المح زار ا كم
ج والبرام اريع المش تعرض اس م ت ث حي رمضان٬ لموسم وجاهزيته للجمعية الخارجي
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رز أب ت ُعرض ا كم ة٬ الخدم تحقاق اس ة الئح ق وف تفيديها لمس ة الجمعي خرتها س تي ال
واجبنا ومبادرة الحجاج استقبال مخيم في تتمثل التي الجمعية بها تفردت التي المبادرات

األسرية للتنمية إيالف ومركز اإللكتروني رافد ونظام التطوعي  .للعمل
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لتاريخ الصحفي 30/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجولة..السكريعنوان يكسب

الخبر الخبراالثنين-12/04/2021-30/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23464العددالكاتب 1تكرار

رمضان اقتراب التمور..مع أسواق  وفي

الجولة..السكري  يكسب

 

يوسف بن ياسر ــ المالكي–جدة مرضاح-عدسة–عبدالهادي بن  خالد

د وأك ات المبيع ي ف ا انتعاش ام األي ذه ه ة المملك اطق من ف مختل في التمور أسواق تشهد
لـ ات»البالد«متعاملون كمي الستهالك نظرا الرئيسية٬ المواسم من رمضان موسم أن

امرة الع انية الرمض دة المائ ى عل ور التم ن م يرة ٬.كب دة ج ي ف ور التم واق أس ي وف
ت وازدحم ارك٬ المب ان رمض هر ش ول لحل ازلي التن د الع ع م ع البي ة حرك ازدادت
ن م ا أنواعه ف بمختل ور التم شراء ى عل ع الجمي ويقبل التباعد إجراءات مع األسواق٬

ل مث ور للتم المصدرة والمحافظات اء٬:المدن األحس ع٬ ينب ورة٬ المن ة المدين القصيم٬
ور التم ة مقدم ي ف كري الس ر التم أتي وي ة المملك دن م ن م ا وغيره ة ورني ة٬ بيش
ى عل افظ ويح الخالص٬ م ث و الحل ذ اللذي ة ومذاق الهش بقوامه معروف وهو المرغوبة
م ث والمتوسطة٬ يرة الكب ه بأحجام يز ويتم ة٬ طويل ترة لف ه تخزين بعد حتى الطيبة نكهته
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تمور ن:تأتي بي ا م أسعارها تراوح وت ل٬ والمفت والصقعي٬ ى20الصفري٬ إل اال ري
الكيلو35 سعر يبلغ المدينة وعجوة  .رياًال60رياال٬

 

 

ور)البالد( التم عار أس ي ف اض انخف عن ة الجول فت وكش ور التم واق أس ي ف ت تجول
راشد ور التم اجر ت ال وق الماضي٬ ام بالع مقارنة ملحوظا٬ انخفاضا الحالي العام خالل
بة نس بلغت ث حي الماضي؛ ام الع عار بأس ة مقارن انخفضت ور التم عار أس إن العلوني

 %.5االنخفاض

 
بنسبة قل الطلب ان تتصدر%30وبين والخالص السكري ان ى إل يرا مش تقريبا٬

المملكة مناطق جميع في التمور سوق في  .المبيعات
 

اسعار إن ور تم محالت اصحاب ي العلون ومنصور الدوسري ازم ح قال جهته٬ ومن
ر التم رة وف ى ال ود يع السبب ان ا وبين الماضي ام الع عار بأس مقارنة انخفضت التمور

لسوق.وتكدسه ادين المرت ائن الزب ن م ي عل ن ب والحسن السلمي نافل من كل قال كما
ارخص ور التم عار أس ل جع ا مم ب الطل من اكبر العرض الن يعود السبب ان التمور

الماضي العام حيث.من اد كالمعت ائن زب ه في د يوج ال ا مالحظتن خالل السوق ان حتى
ود يع وقد قليلون فالمتسوقون االن اما المحالت بعض في زحاما نجد السابق في كنا اننا
ى عل ال اقب وجود دم ع ى ال باإلضافة اجر المت ع جمي ي ف يرة كب بكميات توفره الى هذا

الغذائية السالل توزيع او صائم إفطار ناحية من كان سواء  .الصدقات
 

ة البيئ وزارة ي ف الزراعي اد واإلرش لألبحاث ة العام اإلدارة عام مدير اكد جانبه ومن
اء باألحس ور والتم ل النخي مركز ان الصقهان محمد بن بندر الدكتور والزراعة والمياه
ات التوجه ع م ق يتواف ا بم ة الطبيعي وارد الم تدامة واس ذائي الغ ن األم ق تحقي ي ف أسهم
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التحول برنامج وفق الزراعي القطاع في للمملكة المملكة2020االستراتيجية ورؤية
ا2030 منه تقادة واالس ة العلمي البحوث ادة وزي اإلنتاجية الكفـاءة رفع بهدف وذلك ٬.

ار واإلكث اج اإلنت برات مخت ات ودراس وث البح الل خ ن م يرا كب دورا دم يق المركز ف
ة الوقاي بر ومخت االنسجة بر ومخت ري وال ة الترب بر ومخت والتصنيع ة الهندس بر ومخت

حقول على والوقوف التصنيع٬ ل“ومعمل النخي ألصناف الوراثية األصول ذي”بنك ال
العالم مستوى على األكبر  .”يعتبر

 
ج تنت عودية الس أن ذكر دد1,539,755.8ي ع غ يبل ا فيم نويا٬ً س ور التم ن م ن ط

ة31,234,155النخيل كمي بلغت ن حي ي ف السعودية٬ المناطق مستوى على نخلة
راً مؤخ ادرات ة???الص بقيم ن ط ف ام???أل الع الل خ لایر ون م2020٬ملي
من أكثر إلى العالم107صدرت حول  .دول

 
حملة والتمور للنخيل الوطني المركز أطلق دع“حيث ة”اق الدولي نة الس ل تفعي ضمن ٬

والخضروات والزراعة2021للفواكه والمياه البيئة وزارة أطلقتها التي ٬. 
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لتاريخ الصحفي 30/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الرسميةعنوان الوفود مظلة حيدر علب

الخبر الخبراالثنين-12/04/2021-30/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7500العددالكاتب 1تكرار

الرسمية الوفود مظلة حيدر  علب

 
 

الكستبان:نجران  قاسم

حيدر«يعتبر منطقة»علب في المعمرة األشجار أقدم أحد الحضن مركز في يقع الذي
ره عم اوز يتج ث حي ي400نجران٬ لألهال يا رئيس را مق د بعي ن زم ذ من ان وك نة٬ س

ود الوف به تستظل موقعا سنوات لعدة بقي أنه كما واألتراح٬ األفراح في تجمعهم ومظلة
بات المناس ة إلقام ا ومكان ا وخارجه ة المنطق ل داخ ن م ا لقائه اء أثن ة والقبلي مية الرس
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البين ذات وإصالح واالجتماعات واألعياد  .واالحتفاالت
 

ام ع د ول ذي ال عباس آل صالح بن مانع بن حيدر للشيخ نسبة االسم بهذا 1210سمي
عام وتوفي يناهز1312للهجرة عمر ن102عن المهتمي ن م د العدي د ويناش عاما٬

األرض ر وتطوي ب عل ع موق وير بتس ة المختص مية الرس ات الجه ي النجران التراث ب
المنطقة تاريخ من حقبة يحكي سياحيا مزارا ليكون به  .المحيطة

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/ASylFXpiYaU 

31



 

لتاريخ الصحفي 30/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األغنامعنوان أسعار يرفعون المواسم تجار

الخبر الخبراالثنين-12/04/2021-30/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7500العددالكاتب 1تكرار

األغنام أسعار يرفعون المواسم  تجار

 
 

الحارثي:الرياض  خالد

تراب اق ع م الماضيين األسبوعين خالل كبير بشكل الرياض في المواشي أسعار قفزت
اللحوم شراء على كثيرون فيه يحرص الذي المبارك رمضان  .شهر

 
وطن«ووقفت يشهد»ال ذي ال اض٬ الري شرق م النظي سوق ي ف ام األغن أسعار ى عل

أسعار وصلت ث حي األسبوع٬ ة نهاي ة عطل ي ف خاصة وم ي ل ك ر فج يراً كب اً ازدحام
وع ن من ام ن»الحري«و»النجدي«و»النعيمي«األغن م ثر أك ى لایر1500إل
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عن ل تق ال ا أنه إال يرة٬ الكب ام األحج في ذلك من أكثر إلى وتصل المتوسطة٬ لألحجام
سعر1300 بمتوسط تباع كانت التي الصغيرة لألحجام الموسم900٬لایر قبل لایر

ل مث توردة المس ام األغن أسعار تراوح ت ة«فيما ن»السواكني«و»الروماني 900بي
 .لایر1200إلى
 

ومضاربات  جشع
م التقته ام أغن باعة وطن«وأرجع الجشع»ال ا أهمه ل عوام دة ع ى إل عار األس اع ارتف

ب ال ون يتلقف السوق ى عل مسيطرون وافدون يمارسه ترون.الذي ويش عوديين الس ة اع
ي الت م المواس مستغلين كبير بشكل األسعار برفع يقومون ثم الجملة٬ بسعر األغنام منهم

الشريطية بين للمضاربات إضافة اللحوم٬ شراء على الطلب فيها  .يزداد
 

الطلب  ارتفاع
ي ف يهم مواش الباعة ا فيه يعرض تي ال ة المؤقت ع المواق وبعض ام األغن أسواق وتشهد
غ المبال عار األس ن م تهلكين مس تذمر وسط المشترين من كبيراً إقباالً صغيرة٬ شاحنات

من أكثر إلى األنواع ببعض وصلت التي ع1500فيها م لالرتفاع مرشحة وهي لایر
اً منع واق األس بط وض عار األس ة بمراقب ة الرقابي ات الجه البين مط ان٬ رمض ة بداي

واالستغالل  .لالحتكار
 

من ا الفت اال إقب اً إلكتروني خدماتهم يعرضون الذين والباعة التواصل تطبيقات تشهد كما
راء الش لون ويفض ية الماش واق ألس ذهاب ال ون يرغب ال ذين ال تهلكين المس ن م ير كث

تصلهم ث حي السوقن سعر ن م ثر أك دفعوا لو حتى ذبائح«الكترونيا٬ً واب»ال أب ى إل
للطبخ وجاهزة ومغلفة مقطعة  .منازلهم
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لتاريخ الصحفي 30/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر االجتماعيةعنوان المسؤولية ثقافة ونشر البيئة على بالحفاظ للتوعية مبادرة ضمن

الخبر الخبراالثنين-12/04/2021-30/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17468العددالكاتب 1تكرار

الهالل35 بمساندة البري الدمام متنزه مخلفات يرفعون متطوعا
 األحمر

المسؤولية ثقافة ونشر البيئة على بالحفاظ للتوعية مبادرة ضمن
 االجتماعية

 

األنقاض رفع على الشباب وتشجيع البيئة على  )اليوم(الحفاظ

السليمان  الدمام-محمد

ن المتطوعي ن م دد وع الشرقية ة المنطق ة أمان ذت نف ة٬ المجتمعي ؤولية للمس عاًرا استش
ل عم ث حي دمام٬ بال بري ال نزه المت ن م اض األنق ع لرف رق35مبادرة ف ن م متطوًعا
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واألمانة األحمر الهالل من فرق تساندهم والخفجي٬ الدمام من متعددة  .تطوعية
 

الرسمي المتحدث ديات٬ البل لشؤون اعد المس الشرقية ة المنطق أمانة أمين وكيل وذكر
ظ تحف أن أنها ش ن م تي ال ادرات المب ذه ه ل مث تشجع المنطقة أمانة أن الصفيان٬ محمد
ل والعم ة المجتمعي ادرات المب خالل من ب الجان هذا وتعزز المنطقة٬ في البيئي الكيان
اة الحي جودة دعم ي ا م ة٬ والتطوعي ة الحكومي والقطاعات ات الجه ع جمي ع م المشترك
تشوهات دون الغطاء هذا وليمتد الشوائب٬ من خالًيا ليكون النباتي الغطاء نمو  .ويعزز

ة التابع المنصات ى عل التعرف خالل ن م ور الجمه دى ل الوعي ع رف أهمية إلى ونّوه
نحو والسعي البيئة٬ على المحافظة أهمية إلى تدعو التي العالقة ذات والجهات لألمانة٬

شعارنا فيها يكون نظيفة أوًال«بيئة بوع»البيئة أس و ه بوع األس ذا ه أن ك ذل زز ويع ٬
ى حت أو ة٬ المنطق ي ف ة كاف ة البيئي ب الجوان ى عل رين مؤث نكون أن يستدعي ما البيئة٬
ينعكس ا م ا٬ وغيره ة والبري ة المائي والثروة النباتية األغطية في المملكة مستوى على

اليومية حياتنا على  .إيجاًبا
 

امج برن ضمن المبادرة هذه الشرقية»إماطة«وتأتي ة المنطق ة أمان ادرات مب إحدى ؛
ة٬ البيئ ى عل والمحافظة ة النظاف ة بأهمي ة التوعي دف به ة٬ للنظاف ة العام باإلدارة ممثلة
ة البيئ ى عل للمحافظة ة االجتماعي المسؤولية ة ثقاف ر ونش دوير الت ادة إع ة أهمي وإبراز
ة العام اكن األم ي ف ات المخلف ي رم مشكلة ورة خط ار وإظه ة٬ العام ق المراف ة ونظاف
ي ف اركة المش ي ف راد واألف والخاصة ة العام ات المؤسس وانخراط البيئة٬ على وأثرها

العامة النظافة على الحفاظ بأهمية االجتماعية  .التوعية
 

شاركت ة الجمعي إن الدوسري٬ سعد واألنقاض للبحث عون جمعية مجلس عضو وقال
زز يع أن أنه ش ن م ذا وه دمام٬ بال البري المتنزه في وجودنا خالل من المبادرة هذه في
دعوة ال ت وتم اض٬ األنق ع رف ى عل باب الش وتشجيع البيئة٬ على المحافظة على العمل
زز يع ا م الفريق٬ ب الخاصة والمنصات اعي االجتم التواصل ائل وس خالل من للجميع

للوطن يقدَّم ما أقل وهذا البيئة٬ أسبوع يصادف الذي األسبوع هذا في الفريق  .مكانة
 

إال و ه ا م ومين لي ا عملن أن ًدا مؤك نة٬ الس ام أي ة طيل ة العام ة النظاف ة أهمي على وشدد
ع رف دم وع ال اإلهم ة نتيج ت ُرفع تي ال اض األنق وهذه القادمة٬ األيام في للجميع تحفيز
م رغ خدمات٬ ن م ة األمان ه وفرت ا بم تمتاع واالس وس الجل ب عق أنقاضهم نزهين المت

المعنية الجهات وتوفره تقدمه لما عكسية نتيجة وهذه الكبيرة٬ الحاويات  .وجود
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ة بثين رقية٬ الش ة بالمنطق عودي الس ر األحم الل اله ة بهيئ وع التط إدارة دير م ت وبيّن
بوع أس و وه بوع؛ األس ذا ه ي ف المشاركة على الحرص كل حريصة الهيئة أن الماجد٬
رق والف المتطوعين٬ ا أفراده خالل من به تقوم الذي المهم الدور يعزز ما وهذا البيئة٬
د المزي نحو التطوعي ل بالعم دفع ي ل متكام بعمل للظهور معها؛ تتعاون التي اإلسعافية

وقالت التقدم٬ نزه:من مت ي ف عافية اإلس ات الجه إحدى لنكون األسبوع هذا في شاركنا
ع موق في خاصة لهم٬ الحذر نقاط ولتوضيح األمان٬ للمشاركين يحقق بما البري٬ الدمام

غيره أو للدغ المشارك فيه يتعرض قد بالدمام٬ البري المتنزه  .مثل
 

الجهات ن م عدد ع م سابقة لمشاركات امتداد إال هي ما المشاركة هذه أن إلى وأشارت
دف اله ى إل للوصول ترك المش ل والعم ة والتوعي التطوع أجل ن م ا٬ فيه همنا أس التي

المملكة رؤية وتحقيق الوطن هذا خدمة وهو مليون2030األسمى؛ إلى الوصول في
للجميع التوفيق متمنية الغالي٬ الوطن هذا به نخدم  .متطوع

 
الهالل دور أن ي٬ القبيل دهللا عب السعودي٬ ر األحم الهالل ة هيئ ي ف المتطوع وأوضح
اض؛ األنق ع رف اء أثن المتنزه في جولتهم في والمشاركين المتطوعين متابعة هو األحمر
مشارك ألي األولية اإلسعافات وتقديم يعترضهم٬ قد ضرر ألي التعرض من لهم حماية

لدغ أو لهجوم تعرض حال هللا«في قدر ي»ال ف ر األحم الل اله يقدمه ما أن موضًحا ٬
اإلسعافات ديم تق و وه ه٬ ب وم نق ذي ال ل العم ن م جزء إال هو ا م وم ي ل وك وم الي ذا ه

اإلسعافية الفرق خالل من  .األولية
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مؤقتة« باألحياء..»مالجئ الضالة الكالب لمواجهة  خطة

الدمام القطيف«..بعد الظاهرة»بلدي  يكافح

 

الخضراء بالمسطحات الظاهرة  انتشار

المسري  الدمام-أحمد

الة الض الب الك ع وض ة معالج ول ح ا مقترح ف٬ القطي ة بمحافظ دي البل س المجل ر أق
ة لمكافح ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ى إل ه لتوجيه دا تمهي األحياء٬ داخل والسائبة
ات الجه ع م يق التنس خالل من دن الم عن داً بعي ة مؤقت مالجئ اد إيج ومنها الظاهرة٬
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ع الجمي ق يقل ا كابوس الظاهرة أصبحت أن د بع ك وذل العالقة٬ ذات والهيئات الحكومية
وغيرها الشرقية بالمنطقة واألحياء المدن  .في

 
الظاهرة بمعالجة النظافة مقاول يلزم  بند

ظاهرة إن ارك٬ المب راء خض ترح المق صاحبة القطيف ب دي البل س المجل عضو ت قال
س المجال ف مختل ع م ادة ج ات مناقش اك وهن دول٬ ال ن م ير كث ي ف ودة موج الب الك

المشكلة لمواجهة ووضع«وأضافت.بالمناطق حال٬ ليس م له ل القت أن نعلم أن يجب
اإلنسانية الناحية من الئق غير الضالة للكالب  .»السموم

 
ة»المبارك«وطالبت النظاف كراسات في دائم بند بإدراج به٬ تقدمت الذي المقترح في

س لي ولكن الظاهرة عالج عن مسؤوليته يتضمن كإستراتيجية٬ البلدية٬ قبل من للمقاول
البيئي التوازن على حفاظا  .بقتلها٬

 
الـ في األعداد الماضية5تزايد  سنوات

داد أع ازدادت الماضية٬ الخمس نوات الس خالل أنه الحايكي٬ عبدالعظيم المواطن ذكر
ى إل أدى ا م الي٬ األه ق يقل بشكل ة٬ المنطق دن م في األحياء تقتحم التي الضالة الكالب

الشرقية المنطقة أحياء كل في انتشارها مع بها٬ المتعلقة المشكالت حجم  .ارتفاع
 
ن:وقال بي ان مك ل ك ي ف تنتشر ي فه وم الي ا أم زارع٬ الم ي ف اهدها نش السابق في كنا

ن م اء األحي من جزء يخلو وال والممشى٬ الخضراء والمسطحات الشوارع في المنازل
ل ولع اعي٬ جم وبشكل أحيانا والنباح العدواني السلوك ينتابها التي الضالة٬ الكالب هذه

العمراني والزحف النخيل إزالة األسباب  .من
 

ا»الحايكي«ولفت بقاي خالل من ضالتها٬ واألحياء المدن داخل وجدت الكالب أن إلى
ع الجمي ى عل ا خطورته إلى مشيرا انتشارها٬ في تسبب ما وهو الحاويات٬ في األطعمة

األطفال ارها.وخاصة انتش ع لمن السريعة ول الحل اد بإيج ة العالق ذات الجهات وطالب
 .وتواجدها

 
لالنتشار»كورونا« مالئما مناخا  وفرت

فترة أن الصادق خضر المواطن الكالب»كورونا«بين ار النتش ا مالئم مناخا مهدت ٬
وتتجول دن٬ الم ألف ت الكالب أصبحت إذ الكامل٬ الصحي الحجر فترة خاصة الضالة٬
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هناك وتكاثرت السكنية التجمعات أماكن استوطن منها وبعض وانسيابية٬  .بسهولة
 

د«وتابع تج إذ ة٬ والفاكه دجاج وال واللحوم األسماك أسواق ن م القرب ب ثر تك الكالب
ة األطعم ا بقاي أن كما البلدية٬ قبل من رفعه قبل يوم٬ كل تريده الذي الغذاء الكالب هذه
لوك لس نظرا الخوف٬ ن يكم ا وهن الضالة٬ الكالب من كثيرا استقطبت الحاويات٬ في
ون تك وأن سريعة٬ حلول إيجاد يتطلب ما وهو األحيان٬ من كثير في العدواني٬ الكالب

والمنازل البشرية التجمعات بين تواجدها منع أجل من خطط  .»هناك
 

واألطفال النساء على  خطر
ة٬ القديم اء األحي ي ف ثرة بك د تتواج الضالة الكالب أن براهيم ال ي مك واطن الم أوضح
ي ف ثر وتك اعي٬ جم كل بش ون تك ب األغل ي وف ة٬ للغاي ا مألوف هدها مش بح أص ث بحي
د التواج ا أعطاه ا مم ل٬ للنخي قة المالص ة وخاص ي٬ الزراع اق النط ل داخ ع المواق

ة الحرك تهدأ أن بعد الليل٬ فترات في وخاصة ال.وبكثرة٬ ون:وق تتك الكالب ان قطع
ون7إلى6من تك ا حينم خطورة ثر أك الكالب ألن الخطر٬ ن مكم وهنا األغلب في

القطيع  .بين
 

ي«وأضاف ف دأ تب ة الحال ذه ه ي وف األشخاص٬ من والهلع الخوف رائحة تشم الكالب
ذه ه ابهم تنت الة الض الب الك اهدوا يش إن ا م اء والنس ال فاألطف ور؛ الف ى عل ه مهاجمت

لمهاجمهتم الطالب يدفع مما  .»الحالة٬
 

والقرى البلدات تجوب ميدانية  فرق
م ف القطي محافظة ة بلدي س رئي ال الب.ق الك ار انتش اب أعق ي ف ه إن الحسيني د محم

م ت المزراع٬ ب ام٬ واألغن ور الطي ا وقتله خاص٬ األش ن م ددا ع ا ومهاجمته الة٬ الض
ى إل يرا مش رى٬ والق دات البل كل في ومنظمة دائمة جوالت تنفذ ميدانية فرق تخصيص
حرصا ة المتبع ة النظامي اإلجراءات ق وف معها التعامل يتم منها أي رصد حالة في أنه

وإزعاجها مخاطرها من والمقيمين للمواطنين العامة الصحة  .على
 
األزمة%80"تعقيم" البيئي..يحل التوازن  ويحفظ

ى عل يطرة الس أن ف الطري در ب الحيوان ب ق للرف ة رحم ة لجمعي العام المشرف أوضح
وال ان٬ ومك ان زم ل ك ي ف موجود الموضوع هذا اللحظة٬ وليد ليس الضالة الحيوانات
الحيوانات ومشاكل منها٬ لالستفادة المجال هذا في سبقتنا التي الدول تجارب نرى أن بد
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أجل من الناجحة الخطط بوضع قامت دول وهناك العالم٬ دول جميع في متكرر الضالة
الضالة الحيوانات على  .السيطرة

 
و:وقال اإلمساك في أوال يتمثل الحل د»التعقيم«إن الح وان الحي عالم في يعني وهذا ٬

أن إلى مشيرا ساللته٬ والمبيضين»التعقيم«من رحم ال ة وإزال ذكور ال إخصاء يشمل
ة وعالم شرائح بوضع ات للحيوان ترقيم ال أتي ي ثم والتكاثر٬ اإلنجاب لعدم اإلناث٬ من
دادها٬ وأع ات الحيوان ذه ه ى عل تدالل لالس دى الم ة طويل وان الحي أذن ى عل تيكية بالس

يشمل الكالب م تعقي أن ى إل ى70مشيرا ظ%80إل نحاف تى ح دادها٬ أع ن م ط فق
الجنس  .على

 
ن ف«وبي ي»الطري الت دول ال ن م ير كث ي ف ق مطب و وه المي ع امج برن م التعقي أن

ب عق ه أن ى إل يرا مش الضالة٬ ات الحيوان على م«سيطرت رائح»التعقي ش وضع م يت
ذا ه أن خص الش رف يع ترقيم ال الل خ ن م ه أن حا موض وان٬ الحي ة ورقمن ات البيان

المرض يسبب ال أنه كما منه الخوف يستدعي وال معه التعامل تم  .الحيوان
 

د أك بالقتل الطالب من التخلص مضيفا»الطريف«وحول حال٬ ليس ر األم ذا ه أن ٬
كلة؟40٬خالل« المش ت حل ل فه ميم٬ والتس ل بالقت الكالب ى عل القضاء ا حاولن سنة

ر غي ل الح ذا ه أن ني يع ا م و وه ا٬ مطلق ك ذل ن يك م ل الب؟٬ الك داد أع ت قل ل وه
 .»صحيح

 
د ف«وأك توى»الطري مس ى عل ل متكام ني وط روع مش اك هن ون يك أن رورة ض

ة والزراع اه والمي ة والبيئ ة والقروي ة البلدي ؤون الش ا وزارت ه علي رف تش ة٬ المملك
والصحة التعليم وزارتي إلى باإلضافة البيطرية٬ والجمعيات بالحيوان الرفق وجمعيات

الخاص القطاع بمشاركة بالجامعات٬ البيطري الطب  .وكليات
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األصفر وطني«..بحيرة  قريبا»متنزه

الوطنية المتنزهات الكثبان:مدير على التطوير ألعمال تأثير ال
 الرملية

 

النباتي الغطاء تنمية تستهدف التطوير  اعمال

العويس  األحساء-محمد

تكمال اس م ت ه أن ن ع وى الع ى موس ة الوطني ات للمتنزه ة العام اإلدارة دير م ف كش
ة٬ البيئي ه حمايت ى إل دف ته ة أنظم ذي ني وط نزه مت ى إل يرة البح ل تحوي راءات إج
اء الغط ة لتنمي الوطني ز المرك إدارة س مجل س رئي ات توجيه ى عل اء وبن إنه وأضاف
ا بم نزهين المت أمام وفتحه بيئًيا عليه الحفاظ بهدف تطويره دراسة عمليات بدأت النباتي

األحساء محافظة إلى قيمة ويضيف الوطنية األهداف  .يحقق
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المحميات  قانون

استفسار على رًدا البحيرة ستشهدها التي التطويرات ى»اليوم«وعن إل ا تحويله حول
قال ن:محمية٬ المخالفي وضبط األصفر محمية على المحميات قانون تطبيق يخص ما

ة لتنمي ني الوط ز المرك ل قب ن م ته وحراس ع الموق ة حماي يتم فس ذلك٬ على يترتب وما
وإحالتها المخالفة ماهية في والنظر المخالفين وضبط التصحر٬ ومكافحة النباتي الغطاء
أو االحتطاب ل مث الوطني ز المرك ذا له ع تتب ات مخالف كانت سواء االختصاص٬ لجهة
صيد ل مث األخرى المراكز ب ة المتعلق األخرى ات للمخالف أو نزه المت ات بممتلك ث العب
درات المق ى عل اظ الحف هو النهائي الهدف أن على التأكيد مع وغيرها البرية الحيوانات

السعودية رؤية لتوجهات وفقًا وتنميتها البيئية٬  .2030الوطنية
 

مستقبلية  مشاريع
ل قب ن م المقترحة ر التطوي ال وأعم تقبلية المس اريع المش ن م ونصيبها البحيرة وحول
ذات ع المواق ن م فر األص يرة بح أن ح أوض اتي٬ النب اء الغط ة لتنمي ني الوط ز المرك
ارية االستش ب المكات توصيات ى عل اء بن ر التطوي ال أعم تكون وس ر٬ للتطوي ة األولوي
العام التصور واكتمال تطويرها دراسة على حالًيا المركز ويعمل ذلك٬ في المتخصصة
ات وجلس زوار٬ لل ة العام ق المراف ير توف مل ستش تي وال ة٬ القادم هر األش الل خ ا له
دخول ال رق ط هيل وتس ه والترفي لية للتس اكن وأم يرة٬ البح ة طبيع ب تناس ة متنوع

ذلك وغير المتنزهين وأمن سالمة على الحفاظ ووسائل  .والخروج٬
 

وذكر استثمارية ى»العوى«فرص عل ل يعم اتي النب اء الغط لتنمية الوطني المركز أّن
ة تنمي ق تحقي دف به الخاص القطاع ع م بالشراكة ذها تنفي مّ ليت االستثمار فرص توفير
دم وتخ اة الحي ودة ج ق تحق ة وترفيهي سياحية دائل ب إضافة دف وبه يرة٬ للبح مستدامة
غيرة الص عودية الس ات وللمؤسس عوديين للس ل عم رص ف دم وتق ني الوط اد االقتص
ك وكذل اتي النب اء الغط ر يزده وف س ع الموق ة حماي د عن ه أن ًحا موض طة٬ والمتوس
ن م ال اإلقب ي ف اهم سيس ا مم ة؛ الحماي ة نتيج الموقع ب ة الفطري ات الحيوان تتكاثر س
ي يعن ا مم الموقع؛ ب تثمارية االس برامج ال ى عل ال واإلقب ع للموق زوار وال نزهين المت
ة الرملي الكثبان يخص وفيما وتصويرها٬ الطيور مراقبة مناطق مثل اقتصادًيا االستفادة
ر يؤث ن ل ع الموق ر تطوي أن د أك ا٬ عليه التطوير من التأثير ومدى بالبحيرة٬ تحيط التي
مع الرملية الكثبان تتداخل حيث الموقع٬ سمات إحدى تُعّد التي الكثبان هذه جمالية على
ي الوطن ز المرك دى ل ات األولوي ومن فريًدا٬ ومنظًرا جماًال الموقع يعطي مما البحيرة؛
لشرط خاضعة ر التطوي ال أعم ع فجمي ا وتنميته ة الطبيعي ل الموائ ى عل اظ الحف يتم أن

المنطقة طبيعة على التأثير عدم هو  .أساسي
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تاريخي  معلم

إن دة الفري د خال الباحث ال ق ه جانب ن األصفر«م يرة اء»بح األحس الم مع ن م بر تعت
ذه ه وار بج ر تم ت كان ة التجاري ل القواف إن وأضاف ط٬ فق ة الطبيعي وليست التاريخية
ي ف ير كب دور ا له ان ك األصفر بحيرة أن وبّين رحالها٬ وتسقي بالمياه وتتزّود البحيرة
ه بواح تقرار االس دايات ب ل تمث تي ال ة التاريخي ور العص ي ف األول ان اإلنس راء إغ

مياهها حول واالستقرار المنطقة لهذه باالتجاه  .األحساء
 

ام فق ة٬ ذكي ة حيل ى إل أ لج رت٬ تغيّ يرة البح اه مي أن ب شعر أن بعد اإلنسان أن وأوضح
أو للشرب ا منه تفادة لالس يرة البح ن م ة الجنوبي ة بالجه اه المي فلترة ألجل اآلبار بحفر

ار بآب اآلن المعروفة الجهة وهي الدواب٬ نانات«سقي ذه»الش ه ادو مرت ثر ك دما وعن
خوينق قصر إنشاء تم مياهها٬ على والنزاع النزاعات»خوينج«اآلبار  .لفك

 
بحر ث حي البحرين٬ م باس م اإلقلي ة كاف مية بتس اهمت س األصفر بحيرة أن إلى وأشار
ة٬ الحالي احة المس أضعاف مساحته كانت والذي األصفر بحر والثاني األول٬ يُعّد العقير
دى إح اآلن يرة البح بر وتعت العقير ب ة قري رأس ي ف لتصب ه من دة الزائ اه المي ه وتتج
ياحة والس فاري الس رحالت واة وه اء٬ األحس ي ف ياحية الس رحالت ال ي منظم محطات

المهاجرة الطيور وتصوير  .الصحراوية
 

اجرة المه ور الطي دها تقص تي ال ع المواق ن م فر األص يرة بح د المهاجرةوتُع ور الطي
ا وجوده ا يميزه وما الجيدة٬ الطيور حياة مقّومات كل فيها تتوافر متكاملة بيئة بوصفها
ماك واألس ة المختلف اب األعش ا فيه ر وتتواف اه٬ المي طها وس كّل تتش ة رملي ان كثب ن بي
ا منه وعين ن ى إل م تنقس تي ال ور للطي جذب ة منطق بأنها تتميّز البحيرة وهذه الصغيرة٬

المهاجرة الطيور وأيضا المستوطنة٬ المحلية  .الطيور
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لتاريخ الصحفي 30/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عسيرعنوان بمنطقة البيئة اسبوع في المشاركة التطوعية ق والفر الراعية االعالمية الجهات تكريم

الخبر الخبراالثنين-12/04/2021-30/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

في المشاركة التطوعية ق والفر الراعية االعالمية الجهات تكريم
عسير بمنطقة البيئة  اسبوع

 
 

 متابعات-عسير

اليوم الويمني عبدهللا المهندس والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير سعادة كّرم
ذ من اقيم الذي البيئة اسبوع فعاليات في المشاركين والرعاة المشاركة الجهات مكتبه في

ام م,أي له دم وق دث الح ذا له ة الراعي ة االعالمي ات الجه ئولي مس ني الويم ّرم ك ث حي
ع الجمي م ته تي ال ة الفعالي ذه له ايتهم رع ى عل والعرفان دور,الشكر بال ني الويم اد وأش

جماعات ع المجتم ه ب وم يق ان يجب ذي ال ام اله دور ال ايصال ي ف االعالم ه يلعب الذي
ا بيئتن ل وتحوي االشجار زراعة في والمساهمة ومواردها البيئة على الحفاظ في وأفراد

الخضراء والنباتات باألشجار غني بيئي مسطح  .الى
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عودية الس اء االنب ة وكال ت كان ة البيئ بوع ألس ة الراعي ة االعالمي ات الجه ان ذكر ,ي
اإللكترونية عسير رأي,صحيفة ال أزد,صحيفة ة,صحيفة األخباري صدى ,صحيفة

الخبر رؤى اآلن,صحيفة عسير  .وسناب

السياق ذات اذ,وفي واإلنق للبحث السالم ق فري اعضاء كذلك الويمني وأعضاء,كّرم
الخضراء عسير فيوجن,رابطة أي دبل شركة اعضاء دور,وأيضا بال ني الويم وأشاد

اموا ق ا م ان دا مؤك ة البيئ بوع اس راء وإث انجاح في التطوعية الفرق هذه به قامت الذي
ده بل ة بخدم وم يق ذلك ب ألنه منهم فرد كل صدر على وسام تعتبر تطوعية اعمال من به

اه,ومجتمعه والمي ة البيئ وزارة ن م يرا تعب اال و ه ا م التكريم هذا ان الويمني واعتبر
وحث التطوعي ل العم بمواصلة ع الجمي ا مطالب بذلوها التي المميزة للجهود والزراعة
ي ف التعاون أهمية واستشعار الفريق روح تنمي ألنها التطوعية للفرق لالنضمام الجميع

المجاالت مختلف في الوطن  .خدمة
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لتاريخ الصحفي 30/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بـعنوان والدواجن الماشية مربي وعي العقدي«رفع »الجلد

الخبر الخبراالثنين-12/04/2021-30/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17468العددالكاتب 1تكرار

بـ والدواجن الماشية مربي وعي العقدي«رفع  »الجلد

 
 

سهل بأسلوب الصحيحة المعلومات  )اليوم(إيصال
 
 

المسري  الدمام-أحمد

بعنوان علمية محاضرة ار«استهدفت باألبق العقدي الجلد وزارة»مرض رع ف ا أقامه ٬
الحيوانية الثروة بإدارة ممثال الشرقية بالمنطقة والزراعة والمياه م«البيئة التحك ز مرك

قدراتهم»والسيطرة وتطوير والدواجن٬ الماشية مربي وعي رفع ٬. 
 

م رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ح ر.وأوض عام
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ي والت رع٬ للف نوية الس البيطرية اإلرشادية الخطة ضمن تأتي الدورة هذه أن المطيري٬
ب الطبي ن م ل ك أداء ر وتطوي دواجن٬ وال ية الماش ي مرب ي وع ن م ع الرف تهدف تس
ات المعلوم بإيصال ربين الم وإرشاد وتوعية البيطري٬ المجال في والعاملين البيطري٬
رصد ذلك وك ادية٬ اإلرش الحمالت خالل من ومبسط سهل بأسلوب الصحيحة البيطرية
وإيصال م٬ معه تمر المس والتواصل المربين تواجه التي والمشكالت المرضية الحاالت

الصحيحة  .المعلومة

د المحاضرة ٍد.وألقى مع فيروسي مرض ه بأن المرض عرف ذي ال الراضي٬ د أحم
الرئيسي المسبب ى إل وتطرق دم٬ لل الماصة الحشرات بواسطة وينتقل األبقار يصيب
رض٬ الم الج وع دوى٬ الع ادر ومص رض٬ الم ال انتق ائل وس ن ع دث وتح رض٬ للم

للمرض االقتصادية واألهمية والمكافحة٬ الوقاية  .وطرق
 

ك وذل يرة٬ كب اقتصادية ائر خس ى إل يؤدي باألبقار العقدي الجلد مرض انتشار أن وأكد
ويؤدي الصغيرة٬ األعمار في العجول وخاصة المصابة الحيوانات من كبير عدد بنفوق
ات الحيوان اض إجه ى إل ؤدي ي ا كم واللحوم٬ ان األلب من الحيوانات إنتاج انخفاض إلى

الرحم التهاب بسبب  .العشار
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لتاريخ الصحفي 30/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المناخعنوان اإلخبارية..تغير القصص أم

الخبر الخبراالثنين-12/04/2021-30/08/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد10045العددالكاتب 1تكرار

المناخ اإلخبارية..تغير القصص  أم

 

معها ينمو أن المناخية الصحافة دعم على سيتعين المناخية٬ بالطوارئ الوعي زيادة استمرار  .مع
الرياض»االقتصادية«  من

فإن المناخ٬ لتغير بالتصدي األمر يتعلق وز"عندما ارة"الف الخس ني يع ا.البطيء لدين
الفرصة ذة وناف ا٬ وجودي دا تهدي تصبح أن قبل المشكلة هذه إلصالح فقط واحدة فرصة

بسرعة تغلق  .للعمل
 

كل حدة من يزيد فإنه الزمن٬ عامل حيث من حساسا المناخي التحدي كون إلى وإضافة
الصعيد ى عل اواة المس وعدم كورونا فيروس جائحة ذلك في بما نواجهها٬ أخرى أزمة

جدا.العالمي المهم من أصبح الرئيس-لذا٬ كورتنورست جولس يطرحه ا م بحسب
لشركة ائق٬-RMIالتنفيذي الحق ى عل ة وقائم واضحة٬ بطريقة الملح طابعها إيصال

كلة٬.ومسؤولة المش أن بش ومقنعة ودقيقة٬ قوية٬ تحليلية ومواضيع تقارير إنجاز فدون
ن الذي ات السياس صانعي من ول بحل البوا يط أن ب ك بال ا فم توعبوها٬ يس ن ل فالناخبون

لمواجهتها الالزمة الموارد تعبئة  .يمكنهم
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ين متمرس حافيين ص ى إل اج نحت اخ٬ المن دي لتح د التعقي الغ الب ابع الط ى إل را ونظ
ل كام دوام ب كلة المش ب جوان جميع يغطون ومطلعين٬ اخ.وملتزمين المن ير تغ ون ولك

س لي ه فإن ا٬ حياتن ب جوان ع جمي ي وف الكوكب٬ ذا ه ى عل شيء ل ك ي ف ستؤثر قضية
ا معين ورا جمه تهدف يس متخصص اري إخب موضوع ى.مجرد إل ال االنتق ينطوي إذ

و وه ه٬ بأكمل المي الع لالقتصاد امل ش إصالح ى عل ون الكرب ن م ة وخالي ة نظيف طاقة
ألسرنا ورعايتنا واستهالكنا٬ عملنا٬ طريقة في سيؤثر  .تحول

 
ي الت اخ المن ة أزم ياق س في اليوم٬ مهمة إخبارية قصة كل تقريبا نفهم أن يجب بالفعل٬

اة الحي مجاالت من تقريبا مجال كل وفي مكان٬ كل في اللعبة قواعد إن.تغير ف ذا٬ وهك
رو مفك م ه دي التح ة لتغطي ب األنس حافيين ة"الص ال"األنظم والرج اء النس أي ٬

دا جي شرحها م ث روابط ال د تحدي ي ف وقين ع.المتف لتتب ا٬ تقني منظورا ة المهم ب وتتطل
النظم منظور ى إل إضافة والصناعة٬ اني والمب والتنقل الكهربائية الشبكة بين الروابط
لة سلس واضطرابات المحاصيل٬ وفشل المتطرف٬ الطقس بين الروابط لتحديد البيئية٬

المالية والمخاطر العالمية٬  .التوريد
 

اخ المن ة أزم ة بتغطي ل بالفع يزين المتم الصحافيين من عديد يقوم ن.وبالطبع٬ الذي م فه
الحجج ف كش ي ف ل تتمث تي ال عبة الص ة بالمهم اموا وق ية٬ بالقض ام الع ي الوع نشروا
ود الوق ناعة ص ن م ة والمدعوم اخ٬ المن ير تغ رو منك دمها ق تي ال ة واالحتيالي ة الكاذب

ة.األحفوري تغطي تستحق تي ال اخ٬ بالمن ة المتعلق القضايا من كثير هناك يزال ال لكن
أفضل.أكبر ك ذل ان ك ة التغطي زادت ا كلم ة٬ المناخي بالصحافة ر األم يتعلق .وعندما

اخ٬ المن ال مج ي ف ويدية الس الناشطة برج ثون ا جريت ول تق ا ع٬"وكم الجمي ى إل اج نحت
بهم مرحب  ".والجميع

 
كيف م فه ى إل أخرى مواضيع ى عل زون يرك ذين ال المتمرسون الصحافيون اج ويحت
المخضرمون اخ المن صحافيو اج يحت إذ اخ٬ المن ديات تح ع م برتهم خ مجاالت تتناسب

خالل من دد٬ الج الصحافيين م دع ون"إلى الميكروف ر ن"تمري ماكيبي ل بي ل فع ا كم ٬
ة مجل ي ف وده عم ي ف اخي٬ المن ط والناش حافي ر"الص وات".نيويورك لألص ي وينبغ

اإلنترنت عبر ى-المؤثرة عل فيديو مقاطع تصنع كانت وك"سواء ت ك تكسب"تي أو ٬
خالل من الرسالة-"كالبهاوس"أو"سابستاك"الجماهير لنشر منصاتها  .استخدام

 
ي اإلعالم اري كان ع موق الق إط أتي ي ة٬ الخلفي ذه ه وء ض ي وف
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www.canarymedia.comي ف والمناخ٬ للطاقة جديدة إعالمية منصة وهو ٬
المناسب موقع.الوقت اري"ويهدف روكي"كن د معه ن م ي األول ل التموي ن م دعم ب ٬

ر تحري ة غرف ون يك أن ى إل برة٬ خ ذوي صحافيين ى عل اده اعتم خالل ومن ماونتن٬
النظيفة الطاقة إلى التحول طليعة في رائدة  .مستقلة

 
زداد ت المصداقية ذات المستقلة المناخية الصحافة أصبحت اليوم اإلعالمي المشهد وفي
ة التغطي أن ب للرصد٬ ا أمريك ي ف اإلعالم شؤون منظمة أفادت فقد يوم٬ بعد يوما أهمية
تراجعت دة المتح ات الوالي ي ف اخ المن ير تغ أن بش الشركات ا به وم تق التي التلفزيونية

بة ام53بنس ع ي ف ة المائ ي ة.2020ف النظيف ة الطاق زال ت من-وال قطاع وهي
ة بقيم استثمارات يتلقى أن ام11المتوقع ع ول بحل دوالر ون ا-2050تريلي فراغ
أخرى بصناعات مقارنة ة.إعالميا معرف ى إل مضى٬ ت وق أي ن م ثر أك اآلن ونحتاج

والسياسات٬ ا٬ وتقنياته بخصوصها٬ ال أعم اذج نم النظيفة٬ الطاقة حول تأسيسية عامة
عليها تنطوي التي التنظيمية  .والقضايا

 
أن المناخية الصحافة دعم على سيتعين المناخية٬ بالطوارئ الوعي زيادة استمرار ومع

معها َدد.ينمو يح ن ل ا٬ إليه يصل أن واسع المي ع ور لجمه ن يمك مقنعة تغطية ودون
دي التح ا-حجم يمثله تي ال ذي-والفرصة ال ول التح وسيأتي ب٬ المناس ت الوق ي ف

األوان فوات بعد إليه بنسبة.نحتاج انبعاثاتنا خفض إلى حاجة في المائة50فنحن في
ام ع ول بحل ل األق ى ام2030عل ع ول بحل الصفر صافي داف أه ق .2050لتحقي

اخ٬ المن يناريوهات س وأ ألس تعداد االس ي ف دء الب ى إل نحتاج فس ك٬ ذل ي ف لنا فش وإذا
خطر في نفسها اإلنسانية الحضارة  .وستكون

 
ث حي فر٬ الص افي ص تقبل مس و نح ل بالفع ذا ه ون يفهم ذين ال ال األعم ادة ق ه ويتج

ى األول الخطوة ب وم يق ن م دمها يق تي ال يرة الكب يزة الم يؤمنون ر.س تقري يوضح ا وكم
د يعتم ك وذل وستضيع٬ الثروات ستُكوَّن العالمي٬ االقتصادي المنتدى عن صادر حديث

الجد محمل على المناخ تحدي يأخذ من  .على
 

ا يتيحه تي ال رص والف ة األزم اح إلح دى م دركوا لي ادة الق ن م د مزي ى إل حاجة في إننا
م الفه ذا ه لبناء أساسية أداة هي الفاعلة المناخية فالصحافة النظيفة٬ الطاقة إلى .التحول

كذلك تظل أن ويجب للجرائد٬ األولى الصفحات في تظهر المناخ أزمة  .وأخبار
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