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منتجات يسوق الجوف زيتون شجرة18مهرجان مليون
 بالمنطقة

 

 
 

 واس-سكاكا
مركز ي ف اً حالي ام المق عشرة الرابعة نسخته في الدولي الجوف زيتون مهرجان يسوق
ت وأتاح ٬ ة بالمنطق ون الزيت زارع م ات لمنتج كاكا٬ بس اري الحض ه عبداإلل ير األم
ن بي الوصل ة وحلق ان المهرج عصب ه وكأن المنتجات لتسويق خاصاً معرضاً الفعالية

به يشارك والمستهلك ون45المنتج الزيت ار ثم ن م ولهم حق حصاد يعرضون مزارعا
ومشتقاتها  .والزيت

 
ة بجامع ون الزيت اث أبح ز مرك ب حس ابق الس مها موس ي ف وف الج زارع م جلت وس

يرة11الجوف األخ نوات الس في تدريجياً ارتفاعاً محققة ٬ الزيتون زيت من طن ألف
درها د18مص بع ة بالمملك رة مثم جرة ش ثر أك ون تك ذلك وب ون زيت جرة ش ون ملي
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 .النخيل
 

توجه ع م أتي ي اج اإلنت اع ارتف أن ويش الع ارس ف ن ب بسام الدكتور المركز مدير وبين
ا جدواه وت ثب د بع الزيتون ب ات الزراع ن م ير الكث تبدال الس ركات والش زارعين الم
ة التقليدي ابقها س عن اً فارق ة محدث ة المكثف ة الزراع طريقة استخدام كذلك ٬ االقتصادية

الواحد الهكتار في األشجار عدد يصل لـ200التي ة المكثف ي ف ا بينم 1600شجرة
جودة أن إلى مشيراً ٬ الجوف"شجرة ت ب"زي المطل وأصبح رواجه ي ف أسهمت

المملكة في المستهلكين لدى  .األول
 

ة المملك ة رؤي مستهدفات مع يتماشى إستراتيجي خيار الزيتون أشجار زراعة أن وأفاد
2030٬ تثمار االس ى عل ز محف وطني اقتصادي د وراف ذائي الغ اء االكتف تحقيق نحو

التصحر ومقاومة المناخ وتحسين النباتي الغطاء زيادة في البيئي أثرها عن  .فضالً
 

حصول ك ذل ن وم ون الزيت ت زي اج إنت ي ف العالم دول من العديد على الجوف وتفوقت
احة٬ المس م حج ي ف ية القياس ام لألرق س جيني هادة ش ى عل ة الزراعي وف الج ركة ش

التوالي على الثاني للعام بالعالم حديثة زيتون مزرعة كأكبر وتسجيلها  .واإلنتاج٬
 

ي فف ة المكثف ة الطريق تخدام باس ون الزيت جار أش ة زراع ي ف وف الج ة منطق ردت وتف
تزرع الواحد ويكفيها1600الهكتار من6شجرة٬ وهي الماء٬ من مكعب متر آالف

في بالتنقيط الري طريق عن وتسقى الملوحة٬ ونسبة الجفاف تتحمل التي الغروس أكثر
تهالكاً اس ل أق ون الزيت أشجار أن د تؤك ة الزراعي ة العلمي والدراسات األبحاث أن حين
واد والم ات الكيماوي ن م الي الخ وي العض ا بإنتاجه يز وتتم ٬ ا بغيره ة مقارن اه للمي

 .الحافظة
 

ار ثم ٬ ت الزي اج إنت ب جان إلى ف اً ملحوظ وراً تط الجوف ب ون الزيت ناعة ص هدت وش
ن وم ٬ ون الزيت ورق اي وش ٬ ية الشخص ة العناي ات ومنتج ٬ الت والمخل ون الزيت

الحيواني العلف  .مخلفاتها
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الزيتون" النسبية"رحلة بالميز الجوف مهرجان زوار تُعرف
الزيتون  لشجرة

 
 

 واس-سكاكا
ا بفوائده دم الق ذ من ت عرف واالقتصادية٬ ة والبيئي ة الغذائي بقيمتها الزيتون شجرة تنفرد

وورقها وخشبها وزيتها زيتونها في تحصى ال  .التي
 

اه المي رة ووف أراضيها خصوبة بفضل ة المبارك الشجرة بهذه الجوف منطقة واقترنت
بة بنس ة المملك اطق من وتتصدر واء٬ األج دال واعت ة ت%76الجوفي زي اج إنت ي ف

ن بي ا موقعه م بحك بالزيتون لالستثمار العالمية الوجهات أهم أحد بأنها وتتمز ٬ الزيتون
العرض األرضية45و30خطي للكرة الشمالي القسم  .في
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يجوب عشر٬ ع الراب دولي ال الجوف ون زيت ان بمهرج اً حالي المقامة الفعاليات وضمن

محطات عبر الزيتون"الزائر رحلة لهذه"متحف النسبية والميز السمات على ليتعرف
ه بأنواع التعريف ثم الكريم القرآن في الزيتون ذكر مواضع من بدءاً المباركة٬ الشجرة
ة التقليدي ائل الوس ى عل رف ليتع ي االفتراض ع الواق ة بتقني ًال متنق ه٬ زراعت واطن وم
الحضارات ف مختل ي ف الشعوب ة بمعيش الشجرة ذه ه اط وارتب ٬ ت الزي الستخالص
بعرض ة الجول م لتختت رة٬ المعم األشجار رز وأب ٬ ة والفرعوني ة والروماني ة األغريقي

وتطوره بالجوف الزيتون مهرجان  .لمسيرة
 

الجوف ة منطق نجاح السينمائي المسرح ُعروض تُبرز المتحف من اآلخر الجانب وفي
المشروعات إلقامة الفرص وتهيئة الحكومي االهتمام ومدى الزيتون شجرة زراعة في
ة٬ العالمي ية القياس ام لألرق س جيني موسوعة ي ف اً عالمي ا تتويجه ه عن ج نت ا م ة العمالق
ليط تس ى إل إضافة ٬ د واح تان بس ي ف الم الع ي ف ون الزيت ألشجار كمية أكبر باحتضان

الشجرة هذه منتجات على  .الضوء
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وحماية إلنتاج العرادي مركز يزور حائل منطقة أمير نائب سمو
بالعظيم  الصقور

 
 

 واس-حائل
ر أمي ب نائ دالعزيز عب ن ب رن مق ن ب د فه ن ب فيصل األمير الملكي السمو صاحب زار

العظيم بقرية الصقور وحماية إلنتاج العرادي مركز اليوم٬ حائل  .منطقة
 

ى تعن تي ال ز المراك ذه ه ل مث ة أهمي ارة الزي خالل ل حائ ة منطق ير أم نائب سمو وأكد
لمان س الملك الشريفين الحرمين خادم دعم إلى مشيراً وسالالتها٬ الصقور على بالحفاظ
ة البيئ ة حماي ي ف هم يس ا م ل لك ن األمي ده عه ي ول مو وس عود س آل دالعزيز عب ن ب
ادي ن إدارة س مجل س رئي ة الداخلي ر وزي مو س ن م تمرة المس ة والمتابع ا ومكوناته

النوعية الجهود هذه مثل وتطوير دعم على الحريص  .الصقور
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ه في ود الجه لمضاعفة ا متطلع ٬ ز المرك ذا ه ى عل ائمين للق شكره عن سموه وأعرب
تعنى أقسام من مايحتويه على واطلع المركز في تجول ثم ٬ مستقبالً وأشمل أكبر بشكل
الصقور ة ورعاي حضانة غرفة ثم لإلنتاج٬ المخصصة بالغرف بدأها ٬ الصقور بإنتاج

الداخلي اإلطالق وشبك الخارجي اإلطالق  .وبرج
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المكي الحرم الشرور:خطيب أفدح من النووية والتجارب الكيماوية المواد  نشر

المملكة استضافة السالمثّمن إلحالل التاريخي اإلسالمي للمؤتمر
أفغانستان في  واألمن

 
 

السعودية األنباء المكرمة-)واس(وكالة  مكة

السديس دالعزيز عب بن عبدالرحمن الدكتور الشيخ الحرام المسجد وخطيب إمام أوصى
قائالً والَباس٬ الرَّخاء في وجل عز هللا بتقوى أزكى:المسلمين ُسْبحانه تقواه أن اعلموا

األَْرَماس في الّنجاة وبِها ي?.الِغَراس٬ أُولِ ا َي وِن قُ َواتَّ َوى قْ التَّ اِد زَّ ال َر َخْي إِنَّ فَ ُدوا َوَتَزوَّ
َباِب ْ ل  .?اْألَ

 

المسلمون أيها الحرام بالمسجد اليوم ألقاها التي الجمعة خطبة في نا:وقال ِريَعتُ ش ْت َب َدأَ
والَمَناقِب٬ الشَِّيم بِأْسَنى والَمَراتِب الذَُّرا أْعلَى إلى بها والسُُّموِّ النفوس َتْزِكَية على الَغرَّاء
ي الت وامق الس ِم أْعَظ ْن وِم َوار٬ الَب ب وَعَواقِ َدار٬ االْنحِ رَّاِت َمَع ْن ِم اِت ْجَتَمَع لْمُ لِ َصْوًنا
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َجاَءْت ا أَنََّه ار٬ الِكَب ال واآلم ار٬ واالزِده ؤَدد السُّ ُق لُتَحقِّ ام٬ االهتم الغ َب ريعتنا ش أْولَْتَها
ي ف وإفادة٬ ُرقيِّ كلِّ على حاضَّة والرِّيادة٬ النهضة َمَهايِِع على حاثَّة واإلِْسَعاد٬ بِالَتْعِميِر
البشر٬ هللا أودعها غريزةٌ فاإلِْعَمار الرُّوح٬ وأشواق العقل٬ اْستِشرافات بين بديع تناسٍق
واألََمان٬ ِر التحضُّ ائِم دع ِت وتثبي ران العم ِر نش في األمل٬ وباعثة العمل٬ رائدةَ لتكون

تعالى ا?:قال يَه فِ ْم َواْسَتْعَمَركُ ْرِض اْألَ ِمَن ْم كُ َ ْنَشأ َ أ َو ي?هُ علم وٍُّق وتف ّي تَِقنِ دٍُّم تق لُّ وك ٬
ه وهدايت اإلنسان ة لراح اة مرق ون يك وأن ار٬ لإلعم خَّر يَُس أن يجب ع٬ أكت الم الع ي ف

واستقراره وأمنه ذي.وطمأنينته٬ ال الساطع٬ اإلسالم عالمية ضوء في إال ذلك يتم ولن
والسالم والحق والُسْؤدد الَخيِر وْجهَة وُشُمولَِها بُِعُموِمَها الحياة  .يوجِّه

 

ار:وأضاف إعم ي ف ِف٬ الخوال والُمْجتمعات السََّوالِف٬ األمم الغراء شريعتنا سبقت لقد
اة الحي ات مكون ْوِن وَص ا٬ ورَعايته ة البيئ ى عل اظ والحف ا٬ كوكبه ة وحماي األرض
اء٬ وفن دٌم ه ال ٬ اٌء ونم اٌء بن ار٬ دم ال اٌر إعم ريعتنا فش يانتها٬ وص ون الك خَّرات ومس

وعال جل قال إبادة٬ ال يَن?:إشادٌة ِد ِس فْ مُ ْرِض ْألَ ا ي فِ ْوا ْعَث َت بحانه?َوال س ال وق َوال?:٬
َها الحِ إِْص َد َبْع ْرِض اْألَ ي فِ ِسُدوا فْ القُرطبي?تُ ام اإلم ال ق أو:"٬ لَّ َق َفَساٍد لِّ كُ ن ع ى نه

كثر أو َقلَّ صالح بعد  ".كثُر٬
 

المؤمنون أيها يقول َيغفُل:وأردف ولم وزاد٬ تنامى الذي اإلفساد ضروب أعظم من إن
بالبهجة دفَِّق المت ة الطبيع اَل وجم ة٬ البيئ صفاء وث ل ا م اد٬ العب ن م اء األلبَّ ه َرْتقِ عن
ات والنفاي ة٬ الفتاك ة النووي ارب والتج دمرة٬ الم ة الكيماوي واد الم ر بنش وذلك والُرواء٬
َتْنُجم التي الشامل٬ الدمار وأسلحِة التسلح سباق من العالم إليه يعمد وما السامة٬ الغازيّة
وِث الَتل إلى الخالَّب َسَننها عن البيئة وُتْخِرج الجوائح٬ واألوبئة واألمراُض اإلبادةُ عنها
ْهِده ش ورْشف ال الجم ذّوق ت ت ُحِرم تي ال س النف إن ق الح ر ولعم اب٬ والَيَب والتََّصُحِر
ث وتلوي ة الطبيع اد إفس ى إل دت وقص ا٬ وأمنه وسالمها وُحْسنها األرض ة بزين ذب الع

ة طاغي ةٌ ومهج ة باغي س نف لهي الصالة.البيئة٬ ه علي ْدنان َع د ول يد س ن ع صح د وق
ول:"والسالم ق فأفضلها ْعَبة٬ ُش وسبعون بِْضٌع إَماطة:اإليمان ا؛ وأْدناه هللا٬ إالَّ ه إل ال

الطريق عن إْحَدى"األذى المستدامة والبيئة الطريق نظافة على فالحفاظ مسلم٬ أخرجه
د والح ئي٬ البي وث التل من األرض بحماية فكيف واإلحسان٬ البِرِّ ودالئل اإليمان٬ شَُعب
ان ويَعْبث ام٬ والنَّظ ن األْم ان يَنْتَقِص ذين الل الحراري؛ اس واالحتب اخي٬ المن ير التغ ن م
م٬ الِهَم اء أْدنَِي إال ا بهم تهن يس وال ٬ األمة موارد ويستنزفان والُعْمَران٬ الَمْجِد بحضارة
باتهم ومكتس الحهم مص آثروا ف اء٬ الرَّْعن ة واالنتِهاِزيَّ لَِفة٬ الصَّ رة األث م لَفَّته ذين ال
ا٬ وانتقاَص ِد لِلَْعْه ًرا وَخَف واْستِْرَخاَصا٬ تِْخَفاًفا اْس اتهم ومجتمع انهم أوط ى عل الشخصية

عياذا با  ..!!عياذا
 

8



وصيانتها األرض ار إعم ن م النقيض ى عل ه أن الحرام المسجد ب وخطي إمام وأردف
تحريم٬ دَّ أش اإلسالم ا حرَّمهم الََّذْيِن والتتبير التدمير من الهادر الطغيان ذلك وحمايتها٬

األليم بالعذاب آتَيهما المدمرة:وتوعَّد والصواريخ اإلرهابية بالهجمات األرض وإمطار
وإضراُم والحروب٬ ارك المع نُّ وش ة٬ المدني ان األعي تهداف واس يرة المس ائرات والط
حضارتها ِس وطم ة بغي الشعوب؛ واحتالُل والُعزَّل األبرياء وتقتيلُ والخطوب٬ النيران
اإلصالح داءات ن ه في الى تتع عصر ي ف ا٬ وثرواته ا خيراته تنزاِف واس ا٬ نخوته م وثل
الهاالت هي تلك نعم واإلرهاب٬ اإلرعاب ومحاربةُ والوئام٬ التعايش ودعوات والسالم٬
ا وقائعه ا وم آن٬ ل ك ة الُعنجهي ائع وق حها تفض تي ال ة الرقراق عارات والش ة٬ البراق
طين فلس أرض ي ف يما الس ن الكمي ر الش اور مح ن م دفين٬ ال ِد الحق اُر ن إال ة المخزي

 .واألقصى
 

ابع ات:وت المقدس ة حماي دعاء٬ بال و ول تطاعته اس در ق لم٬ مس ل ك ى عل ب لواج ه أن
ي ف تُنسى أال يجب تي ال برى الك اإلسالمية قضايانا فهي والعدوان٬ الفساد من وأكنافها
قضية الشريفين٬ المسجدين ث وثال ن٬ القبلتي أُولى قضية والقضايا؛و الصراعات جديد
ى عل ا عنه والتغاضي ازل التن ل ُيقب وال مسلم٬ كل قلب في تظلّ أن يجب التي األقصى

الرجيم.الدوام الشيطان من با ا?أعوذ ْنَي الدُّ اةِ َحَي الْ ي فِ هُ ْولُ قَ َك بُ يُْعجِ ْن َم اِس النَّ َن َوِم
ا يَه فِ َد ِس فْ يُ ِ ل اْألَْرِض ي فِ َعى َس ى َتَولَّ َذا َوإِ اِم الْخَِص دُّ لَ َ أ َو َوُه هِ بِ لْ قَ ي فِ ا َم َعلَى َ هللاَّ ْشِهُد َويُ

َساَد فَ ْ ل ا حِبُّ يُ َال ُ َوهللاَّ ْسَل َوالنَّ َحْرَث ْ ال َك ِ ْهل  .?َويُ
 

للبشرية٬ ٌن وأم عادةٌ وس ة٬ عمراني ونهضةٌ انية٬ إنس حضارة تقوم لن أنه السديس وأكد
عارات بالش داجي٬ وي وي يلت الم والع اء٬ األرج ن م يًرا كث اه ُحَميَّ َيْسقي والتلوث والفساد
َنْبع ن م َتفيض ور٬ غي وصرخة دور٬ مص ة نفث ا وهن دَّياجي وال حى الضُّ ي ف المفلسة
ي ف دمير والت اد للفس تصدوا أْن َزن والَح ة اللوع ُحِب ُس ن م وتهِطل جن٬ والش جى الشَّ
وا ُهبُّ ْد٬ وَفَس ات المجتمع ن م لَّ اخت ا م لحوا وأص ورهما٬ وص كالهما أش ل بك األرض
أمنوا٬ وت عدوا وتس وا٬ وتغنم وا تفلح أَسْد؛ ِة وُمنَّ أَسّد٬ بِفعٍل واإلصالح الصالح لميادين

الرجيم الشيطان من با وا?:أعوذ َوَتُخونُ وَل َوالرَُّس َ هللاَّ وا َتُخونُ ال وا آَمنُ يَن ذِ الَّ ا َه يُّ أَ ا يَ
َتْعلَُموَن ْنُتْم َوأَ ُكْم َماَناتِ ن?أَ م ا فيهم ا بَِم ا ورفعن ا ونفعن نَّة٬ والسُّ ْرآن الق ي ف لنا هللا بارك ٬

والِحكمة البيِّناِت  .اآليات
 

اإلسالم ة أم ول يق الحرام المسجد ب وخطي ام إم ال َراص:وق الُمَت اعي االجتم يج النّس
ُمتوُنها إصالحِّية٬ وقفة إلى يحتاج ا:الفريد به ُمو والسُّ وَسْحِجها٬ واألذواق م القي َصْقل

ة نقي ة وبيئ ع٬ رفي ذوق ب نا حواس م لتنع الُمَسدَّد٬ واالستبصار الراشد٬ الوعي َمَعاِرج في
تظالل واالس باخضَراِرها٬ واألْبصار ا٬ بأزهاِره وس النُّف ج تبته جاذبة؛ صحية نظيفة٬
وارث الك ه في اعفت تض ٍر عص ي فف ا٬ به ي النَّقِ واء اله اق واستْنش ا٬ ظالله َواِرف بِ
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التصحر ومكافحة والنفايات العوادم من واْنَتَشَرْت؛ التلوث وسائل وتنوَّعت واْسَتْشَرْت٬
م ودع اتي٬ النب اء والغط ة الفطري اة الحي بات مكتس ى عل اظ والحف ائر٬ الج اب واالحتط
االهتمام وجب لذا استدامتها٬ وتعزيز البيئة حماية بثقافة الوعي ونشر البيئي٬ اإلصحاح
راف واستش ع الواق ة لدراس ة؛ منظم تركة مش ود وجه ة٬ ممنهج ة مدروس ط بخط ا له
واإلدارات ات٬ والمؤسس راد األف ن بي الى٬ تع هللا إذن ب ن اآلم ف النظي تقبل المس

قطَعا٬.والجمعيات د أش أو اٍت ُمْرهف وس النُّف ل َفُيِحي ؤاد الف ُيَناِجي إْحَساٌس َما ِ ثم ِ و
ة وخدم الحضارات٬ وإقامة العمران تشييد في كالتََّفاني وْقَعا؛ أْنكى أو ُمَهنََّداٍت والَعَزائم
َن َرْه وَرَخاؤه لِم الُمْس ة ُطَمأنِين ألنَّ ْن؛ َن قُ َمى وأْس ْن٬ َفَن ى أْزَك ى إل ه بِ والُعُروج الوطن

بالده  .ُطَمأنِينة
 

ا"السديس"وأكد وهبن ا م الشريفين الحرمين الد ب ا بالدن ى عل الى تع هللا فضل من أن
اح٬ الفي ذاها بش اء األرج َعطَّرت التي التوجيهات وَنيَِّرات وُجَماَناِت القرارات٬ ُدَرِر ِمن
ي ف بدأ التاريخ في بيئي إعمار مشروع أكبر صاحبة فهي األرواح٬ الُغُيِر من وأبهجـت
ن األم وتعزيز البيئي األداء مؤشرات في العالمية الريادة وتبوأت الماضي٬ القرن نهاية
ز٬ بعزي هللا ى عل ك ذل ا وم الخضراء واإلنسانية الخضراء األمة نحو والطموح البيئي٬
عشرة ا منه يكون س الحالي٬ الوقت في العالم في تشجير مشروع أكبر صاحبة أنها كما
ار ملي ن أربعي ة لزراع أخرى إسالمية دول مع وتتعاون وحدها٬ بالدنا في شجرة مليار
األرض دهور وت وث التل ة ومكافح امة الس ازات الغ ات انبعاث ض لخف رى أخ جرة ش

لم وس ه علي هللا صلى قال وقد "والبيئة٬ ٌة: لَ َفْس ِدِه َي ي َوفِ ُة َياَم قِ الْ ِدُكْم َح أَ ى َعلَ ْت َقاَم ْن إِ
َها َيْغِرْس ْ ل َ رعي"ف ش د ومقص وق٬ مَرُْم ج منه ذا وه نده٬ مس ي ف د أحم ام اإلم ه أخرج ٬

ة األم ي ف رٍد ف لِّ ُك ن م ل تجع تي ال ؤولِيَّة٬ المس ُر وتِْب ة٬ األمان ر جوه ك وذل وق٬ مَوُْم
واجب٬ من عليه وما الَحق٬ِّ ِمن له ما بِتبعات الشعور إليه يتدفق فاعال٬ إيجابيا ُعنصًرا
جميعا فواجبنا والّصدوع٬ الشروخ من المشَمِخّر٬ المجتمع َصْرِح على الحفاظ سبيل في
تدامة مس ة بيئ ق لتحقي األرض كوكب ة لحماي تركة المش المجتمعية المسؤولية استشعار

المستهترين المجازفين لردع الحازمة األنظمة وسن  .مميزة٬
 

ائًال ق ه خطبت م ف:وخت الحني المي االس دين ال ا عليه ث ح تي ال ول األص م أعظ ن م
إحالل ى إل دعوة وال والخالف ة الفرق ن م ذير والتح واالئتالف االجتماع على الحرص
عن به والنأي اإلنسان كرامة وتحقيق والمصالحة والسماحة والسالم واالستقرار األمن
ا بالدن ى عل هللا فضل من أن ا كم امات٬ واالنقس ات الخالف ونبذ والنزاعات الصراعات
د وتوحي لمين المس ة كلم ع بجم ا وعنايته اضطالعها السعودية العربية المملكة المباركة
م أعظ ن وم ال المج ذا ه ي ف ة المملك ود بجه تزاز واع ر فخ ل بك اد يش ا وهن فوفهم ص
واألمن السالم إلحالل اريخي الت اإلسالمي للمؤتمر الجليلة رعايتها ذلك على الشواهد
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بحضور الحرام المسجد جوار ومن المكرمة مكة رحاب في أفغانستان في واالستقرار
ل ح ي ف ير كب دور من اء للعلم ا لم تان وأفغانس تان باكس ن م دين ال اء علم ن م ة كوكب
ان البي إعالن ن م ه عن صدر ا وم ات٬ والمجتمع األوطان في السالم وإحالل النزاعات
تقرار واالس ن األم الل إح ي ف ة البالغ ار واآلث ة النافع يات للتوص من المتض امي الخت
ن الحرمي ادم خ هم رأس ى وعل ا أمرن والة هللا فجزى ة٬ والمنطق تان أفغانس ي ف والسالم
هللا وجزى المباركة العظيمة الجهود هذه على الجزاء خير األمين عهده وولي الشريفين
المرجوة٬ اآلمال يحقق فيما مخرجاته وتحقيق المؤتمر هذا إثراء في المشاركين العلماء

السبيل سواء إلى والهادي الموفق  .وهللا
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لتاريخ الصحفي 02/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ستون«عنوان الناس»بالك مسامع تطرب مازالت

الخبر الخبرالسبت-12/06/2021-02/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19346العددالكاتب 1تكرار

ستون« الناس»بالك مسامع تطرب  مازالت

 

الجميل للزمن النبض يعيد ستون البالك ماكينة  صوت

العميم-حائل   خالد

ي ف داد واألج اء اآلب ا عليه د اعتم ة واجتماعي ادية اقتص ة واجه ديما ق ة الزراع كلت ش
الحال وميسورة بسيطة كانت أدوات على ومعيشتهم  .دخلهم

اه حي ا ومنه الماضي صور ى عل افظين مح اس الن ن م دد ع وواحات مزارع والزالت
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الوقت ذلك في كانت وكيف  ..المزرعة
 

ا بجداوله ة القديم زارع للم الحقيقية الصورة تحكي بحائل الحدريين استراحة ومازالت
بـ قديما ية)السواقي(المعروفة والماش ور الطي ا فيه ش وتعي الماضي٬ رائحة تشم حيث

اس٬ الن عامة ومسامع أذهان في تتراقص الزراعية المكائن أصوات والزالت واألبقار٬
الزراعية الماكينة زمن أدركوا ستون"ممن كانت"بالك حيث اآلن تجدها أن قلّ التي

ل ب داد٬ واألج اء اآلب ة ثقاف ن م جزءاً وشكلت بل واإلنتاج٬ الرزق مصادر من مصدراً
التعامل وأتقنوا وأشعارهم٬ أخبارهم في وغزالً وصفاً أشبعوها طالما التى وحدتهم٬ أُنس

اتهم حكاي ي ه بحت أص تى ح يلها وتفاص ا أجزائه ى عل رف والتع ا راقهمعه إش ع م
الخالدةالصباحات الطينية البيوت تلك رائحة  .مع
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لتاريخ الصحفي 02/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تستردعنوان بالقصيم والغابات الرعي نظام مخالفي متابعة المحلي1665لجنة الحطب من مكعبًا مترًا

الخبر الخبرالسبت-12/06/2021-02/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

تسترد بالقصيم والغابات الرعي نظام مخالفي متابعة لجنة
المحلي1665 الحطب من مكعًبا  متًرا

 
 

 
 واس-بريدة

ن ب مشعل ن ب فيصل الدكتور األمير الملكي السمو صاحب من مباشرة ومتابعة بتوجيه
الرعي ام نظ الفي مخ ة متابع ة لجن ت تمكن القصيم٬ ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب سعود
بلغت ام النظ الفي مخ من ي المحل ب الحط ة كمي بر أك استرداد ن م ة بالمنطق ات والغاب

مكعًبا1665  .متًرا
 

ل تمث ة حكومي ات جه عضويتها في تضم لجنة بتشكيل وجه قد القصيم أمير سمو وكان
)٬ اه والمي ة والبيئ ة الزراع وزارة ب ومكت ٬ دني الم دفاع وال ٬ رطة والش ٬ ارة اإلم

ي)واألمانة المحل الحطب ع وبي تخزين في تستخدم التي المواقع على الوقوف بهدف ٬
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بريدة بمدينة السكنية األحياء من عدد في أحواش تسعة  .في
 

الحطب ات كمي ترداد واس للنظام المخالفين ضبط في للجنة الميدانية الجوالت وأسهمت
وضبط أصحابها٬ وجود دم لع المختصة ات الجه ن م ع مواق ة أربع وإغالق ٬ المحلي
ب بحس م بحقه ة الالزم راءات اإلج ق لتطبي ة المعني ات الجه ى إل التهم وإح الفين المخ

واألنظمة  .التعليمات
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لتاريخ الصحفي 02/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اإلبلعنوان لحليب العشوائي البيع لمنع مقترحة حلول

الخبر الخبرالسبت-12/06/2021-02/11/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد19346العددالكاتب 1تكرار

اإلبل لحليب العشوائي البيع لمنع مقترحة  حلول

 

اإلبل لحليب العشوائي البيع من حذرت البيئة  وزارة

المنورة? الزايدي-المدينة   خالد

دس المهن ورة المن ة المدين ة منطق ي ف والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف دير م رأَس
ة بدراس ة الخاص وزارات٬ دة ع ن م كلة والمش ة المركزي ة اللجن اع اجتم يد٬ الس ن أيم

الطرقات على عشوائي بشكل اإلبل حليب بيع انتشار  .ظاهرة

ي ف ازه إنج م ت ا وم ة اللجن ل عم ة آلي ر لتطوي المقترحة الحلول االجتماع خالل ونُوقش
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الماضية  .الفترة
 

العشوائي بالشكل ب الحلي ع بي انتشار ظاهرة على للقضاء الوزراة من سعًيا ذلك ويأتي
اإلنسان ى إل وان الحي ن م يرة الخط األمراض ن م ير كث ل نق ي ف بًبا س يكون د ق ذي ال

تركة( المش راض ة)األم المالطي ى الحم ها رأس ى يال"وعل ة٬"البروس والعطيف ٬
والسالمونيال  .والليستيريا
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لتاريخ الصحفي 02/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية"عنوان بـ"الحياة مثبت فضائي تتبع جهاز أسمر"يستعيد "نسر

الخبر الخبرالسبت-12/06/2021-02/11/1442تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

الفطرية" بـ"الحياة مثبت فضائي تتبع جهاز أسمر"يستعيد  "نسر

 
 

 جدة-المدينة

لمسارات فضائي تتبع جهاز استرجاع من الفطرية الحياة لتنمية الوطني المركز تمكن
أسمر نسر من  .الهجرة

 
منظمة تواصل بعد ذلك الطيور“وجاء توقف”حياة موقع وتحديد المركز مع الدولية

المملكة وسط الملكية عبدالعزيز بن سعود اإلمام محمية قرب  .البث
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لتاريخ الصحفي 02/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحبوبعنوان الشعير:مؤسسة الستيراد تعجيزية شروط توجد ال

الخبر الخبرالسبت-12/06/2021-02/11/1442تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الحبوب الشعير:مؤسسة الستيراد تعجيزية شروط توجد  ال

 

التحرير|الرياض●  فريق

يًرا مش عير٬ الش تيراد الس ة تعجيزي شروط توجد ال أنه للحبوب العامة المؤسسة أكدت
وجود المجال16إلى هذا في حالًيا تعمل  .شركة

اة لقن تصريحات ي ف وزان٬ الف محمد الحبوب إدارة مدير ة"وقال دور":اإلخباري د يع
الخاص للقطاع الشعير واستيراد بيع مجال في تنظيمًيا للحبوب العامة  .المؤسسة

 

وزان الف اف اص٬:وأض الخ اع للقط عير الش تيراد اس ل لنق ا برنامًج ة المؤسس أدارت
مسمى تحت ة الكتروني منصة إطالق تم الملف هذا نجاح تيراد"ولضمان ل"اس لتأهي

لالستيراد األعالف ومصانع الخاص القطاع  .شركات
20



 

اف تيراد:وأض لالس ة المؤهل انع المص ركات الش دد ع غ بل وم الي تى ركة16ح ش
االستيراد لعملية تعجيزية شروط توجد ال أنه مؤكًدا  .ومصنًعا٬
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لتاريخ الصحفي 02/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المناخيعنوان التغير العلماء؟..أسباب يقول !ماذا

الخبر الخبرالسبت-12/06/2021-02/11/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد7561العددالكاتب 1تكرار

المناخي التغير العلماء؟..أسباب يقول  !ماذا

 
 

 الوطن:الرياض

ويعتبرونها التاريخ٬ في فاصلة نقطة العلماء الحرجة«حدد ر»الكتلة التغي حدوث ي ف
بـ ويعرفونها الصناعية«المناخي٬ ام»الحقبة الع ي ف دأت ب تي ارة1780ال إش ي ف م٬

أن إال للبشرية٬ اء ورخ دم وتق ات وطاق ات إمكان ن م ره توف ا م م رغ الصناعة أن ى إل
المناخي التغير مستوى على حاسمة كانت البيئة على  .أضرارها

 
بخالف الصناعية«لكن ا»الثورة له اء العلم رى ي ة٬ بالطبيع ق تتعل أخرى أسباب ثمة

بينها ومن البعيد٬ المدى على تغيرات من األرضي الكوكب له تعرض فيما بالًغا  :دوًرا
 

األرض دوران في  التغيرات
كل على استقبالها يتم الشمسي اإلشعاع من مختلفة كميات أن تعني المدارية الدورات ذه
ة بداي ة كيفي حول جدل اك هن زال ي وال ام٬ الع فصول من فصل كل خالل عرض خط
الشمس عة أش ة كمي أن ى إل ير تش ات دراس اك هن ن ولك ة٬ الجليدي العصور هذه ونهاية
ى إل انخفضت إذا ف حيوًيا٬ دوًرا تلعب الشمالية القارات على الصيف فصل في الساقطة
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ع وم الصيف٬ ي ف ذوب ي ال السابق الشتاء من المتكون الثلج فإن معينة٬ درجة من أقل
النمو في الجليدي الغطاء يبدأ الثلوج تراكم  .ازدياد

 
الشمس كثافة في  تغيرات

ير ا«تش ف»ناس منتص من ترة الف ي ف ه أن ى ل1600إل وأوائ أن1700م دو يب م٬
أو دالتها٬ مع ل أق ى إل وصلت قد الشمالي الكرة نصف في األرض سطح حرارة درجة
ي ف تاء الش فصل ي ف الحرارة درجة وانخفضت األخيرة٬ عاًما األلف خالل ذلك٬ قرب

بين ما  .درجة1.5إلى1أوروبا
 

الجوي الهباء تنتج البركانية  الثورات
ي ف دة بش اوت تتف وي الج الغالف ي ف صغيرة ات جزيئ عن ارة عب و ه الجوي اء الهب
ار الغب ن م ات جزيئ ة البركاني االنبعاثات وتنتج الكيميائي٬ وتركيزها وتركيبها أحجامها
ى عل الحرارة ة درج اض انخف ى إل ؤدي ت أن ن ويمك الشمس ضوء حجب ي ف تتسبب

القصير  .المدى
 

الكربون أكسيد ثاني تنتج البركانية  الثورات
الجيولوجية العينات تحليل يشير حيث الكربون٬ أكسيد ثاني أيًضا البراكين عن وينبعث
يد أكس اني ث ن م ة مرتفع دالت مع ع م تزامن ت الثلوج من الخالية الدافئة الفترات أن إلى

الجوي الغالف في ه.الكربون إن اخ المن ير بتغ ة المعني ة الدولي ة الحكومي اللجنة وتقول
التكتوني« للنشاط نتيجة الكربون أكسيد ثاني مستويات تتغير عام٬ مليون  .»خالل

 
الصناعية  الحقبة

ام ع ة قراب ناعية الص ة الحقب دء ب د طح1750بع س رارة ح ة درج ط متوس ع ارتف م٬
بمقدار الحرارة0.7األرض ة درج ارتفعت العشرين رن الق ي وف سيلسيوس٬ درجة

ى األول رحلتين٬ م ى ن:عل ى1910م إل يوس0.35(م1940م سيلس ة ٬)درج
دار بمق ر الحاض ت الوق ى إل بعينيات الس ترة ف ذ من وة بق ت ة0.55(وارتفع درج

الـ)سيلسيوس وخالل ثر٬25 أك تسجيل العالم شهد الماضية٬ ارتفاًعا11عاًما ا عاًم
يد أكس اني ث بة نس اع ارتف ى إل ك ذل ي ف الرئيسي بب الس ع ويرج الحرارة٬ درجات في
وجه ى عل الماضي رن الق خالل بته نس اوزت تج ذي ال الجوي٬ الغالف ي ف ون الكرب

البشرية379العموم األنشطة بسبب المليون٬ في  .جزًءا
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لتاريخ الصحفي 02/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر متزايدعنوان خطر البالستيكية »3من3«النفايات

الخبر الخبرالسبت-12/06/2021-02/11/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد10106العددالكاتب 1تكرار

متزايد خطر البالستيكية  »3من3«النفايات
 

 

 

 
 

كواكوا مورا/فيكتوريا جارسيا  ألفونسو

ز لتعزي والسياسات ايير المع وضع ي ف ة األهمي الغ ب دورا تلعب أن ات للحكوم ن يمك
تخدامه اس ة لكيفي ضوابط وائح ل ة أنظم وإصدار دويره٬ ت المعاد البالستيك على الطلب
ز تعزي ى عل اعدة والمس ة٬ والمحلي ة العالمي الشركات ام أم الفرص تكافؤ وتحقيق بيئيا٬

تيك البالس دوير ت ادة إع ك.اقتصاد البن ة مجموع تعمل ة٬ الغاي ذه ه ق تحقي أجل ن وم
جيع تش ى عل دولي تيك“ال البالس ي ف ة الذكي تثمارات أدوات”االس داد إع ق طري ن ع

ف مختل ي ف تثمارات االس د وتحدي ة٬ تحفيزي ات آلي تحداث واس رة٬ مبتك ادية اقتص
البالستيكية النفايات من تحد أن يمكن التي الرئيسة االقتصادية  .القطاعات

 
المسؤولية تورديها٬ ومس تيكية البالس لع الس ي منتج ل تحمي السياسات ارات خي وتشمل
الضرائب٬ ك ذل ي ف ا بم االقتصادية٬ واألدوات تيكية٬ البالس ات النفاي من التخلص عن

األساسية غير البالستيكية المواد من التدريجي التخلص على ة.للمساعدة مواءم ويجب
ع م تتماشى ددة مح إقليمية إجراءات خالل من التوجيهية والمبادئ والمعايير السياسات

الوطنية  .األجندات
 

دويره ت اد المع تيك البالس وى لمحت ايير مع وضع بمكان األهمية من مواتية٬ بيئة إليجاد
ا وتطبيقه ة الرئيس تهالكية االس ات ل.للمنتج فص ى عل ر األم ك ذل اعد يس أن ن ويمك

السوق ي ف ب طل اد وإيج ام٬ الخ تيك البالس عار أس عن دويره ت المعاد البالستيك أسعار
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ات منتج ى إل دويرها ت ن والمحس دويرها٬ ت اد المع تيكية البالس ات المنتج ى عل ة المحلي
قيمة  .أعلى

 
للتحدي ول الحل ادة قي ي ف ا مهم شريكا الخاص القطاع يكون أن يجب السياق٬ هذا في

تيكية البالس المواد ب ق ل٬-المتعل والتموي ا والتكنولوجي واد الم ي ف ارات االبتك ادة قي
ف التنظي ود جه وتكثيف اركة٬ والمش م٬ التعلي ي ف هام ل.واإلس التموي ة مؤسس ل وتعم

إنشاء على للمساعدة عمل إطار وضع على أصول“الدولية روض”فئة الق ن م دة جدي
لقضية التصدي أجل ن م ئة٬ الناش للسوق الالزم المال رأس لتدبير الزرقاء والسندات

البالستيكية النفايات بسبب البحري  .التلوث
 

اد إيج الخاص القطاع على يجب التدوير٬ إعادة اقتصاد إلى االنتقال عملية تحفيز وبغية
تخدام اس ادة إع دعم ل رة مبتك ال أعم اذج ونم ة٬ للبيئ ديقة ص ون تك تيك للبالس دائل ب

دويره ت ادة وإع تيك ع.البالس م ق التواف ق تحقي ى عل تثمرين المس ر األم ذا ه اعد وسيس
د تمهي ك٬ ذل ن م م واأله تعمل٬ المس تيك البالس ن م ة قيم اد وإيج ات٬ الحكوم الح مص

استدامة أكثر لمستقبل  .الطريق
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لتاريخ الصحفي 02/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان المعتادة:شركة وبالقيمة اإللكترونية القنوات عبر يتم الصهاريج طلب

الخبر الخبرالسبت-12/06/2021-02/11/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المياه اإللكترونية:شركة القنوات عبر يتم الصهاريج طلب
المعتادة  وبالقيمة

 

 متابعات-التحرير

الصهاريج ب طل أن وأكدت جدة٬ شمال في مياه أزمة حدوث الوطنية المياه شركة نفت
ز مرك بر ع أو ق التطبي أو ي اإللكترون رع الف خالل من ة اإللكتروني وات القن بر ع يتم

التعبئة محطات إلى الذهاب خالل من وليس الموحد٬  .االتصال
 

ت وق رع أس ي وف ي طبيع كل بش م تت اتهم طلب ة وتلبي الء العم ة خدم أن ى إل ارت وأش
المعتادة المعتمدة  .وبالقيمة

 

شمال ي ف اه مي ة أزم حدوث ى إل ا فيه ار أش واطن٬ م من شكوى على رد في ذلك جاء
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فقط أمن رجل إال بها يوجد ال المحطة وأن  .جدة٬
 

لـ وفقاً سعره“:”سبق“وأضاف وصل حيث أجد؛ ولم صهريج عن أبحث يومين منُذ
إلى السوداء السوق لسعة300في  .”طنًّا19لایر
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لتاريخ الصحفي 02/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان أكثر تتفاعل100نفوق الشرقية وزاعة الباطن حفر في أغنام رأس

الخبر الخبرالسبت-12/06/2021-02/11/1442تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد2885العددالكاتب 1تكرار

السبب عن للكشف التحاليل نتائج  بانتظار

من أكثر الشرقية100نفوق وزاعة الباطن حفر في أغنام رأس
 تتفاعل

 

 

الباطن حفر في األغنام  نفوق

األسلمي-المواطن الباطن-فواز  حفر

ن م ثر أك وق نف ة حادث ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ر ن100باش م رأس
بعضها زال ال ا فيم اء٬ والم األعالف ن وم ة النافق األغنام من عينات أخذ وتم األغنام٬

النفوق  .تُصارع

الحادثة  :بداية
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لـ حديث دالكريم”المواطن”وفي العب د خال المواشي ي مرب عن:قال عرض وصلني
وبالفعل السوق في هو مما أقل بمبلغ الشمالية بالمنطقة المصانع أحد من مكعبات علف

بشراء ددها300قمت ع غ يبل تي ال للمواشي المغرب وقت إعطائه وعند 300كيس
نفوقًا هناك أن ليبلغني الفجر بعد األغنام راعي باتصال تفاجأت  .باألغنامرأس

 

دالكريم العب اف ع:وأض موق ى إل لت اموص وراألغن الف ى وعل امي أم ا نفوقه ت ورأي
الصيدليات إحدى ى إل فذهب مفتوحة منها أي أجد ولم البيطرية٬ الصيدليات إلى ذهبت
ًدا مفي بر يعت ذي ال ت الزي ن م يرة كب ات كمي د أج م ول الخروع ت زي وأحضرت الطبية

التسمم  .لحاالت
األغنام من العينات  :أخذ

العبدالكريم ا:وتابع بم م وأبلغته اطن الب ر بحف الزراعة مكتب على اتصلت الصباح في
األغنام إحدى بتشريح قام فني فوصلني أنهحصل واستغربت منها٬ عينات وأخذ النافقة

الـ تجاوز النفوق كون فرقة تحضر  .رأس100لم
 

العبدالكريم خطر:وأشار ه أمام اهد يش ه أن إال هللا ه كتب ا بم ا مؤمًن ر األم ذا ه تقبل إنه
ة إزال أن ب ه ل روا وذك اطن٬ الب ر حف ة ألمان ة التابع ديات البل مع تواصله بعد كبير بيئي

لهم يتبع ال الموقع كون اختصاصهم من ليس النافقة  .الحيوانات
 

األغنام نفوق  :سبب
ة والزراع والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير مع شخصيًّا تواصل أنه العبدالكريم وبين
ليتفاعل حصل ا م ل ك ه ل وأوضح المطيري٬ ي عل امر ع دس المهن الشرقية بالمنطقة
ام األغن إلزالة األمانة مع التنسيق فتم إجازة الجمعة اليوم أن رغم الموضوع مع سريًعا

 .النافقة
 

العبدالكريم ج:واختتم نتائ أنتظر ولكن األعالف٬ من النفوق سبب بأن أجزم أن أريد ال
الباطن بحفر والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب قبل من أخذها تم التي  .التحاليل

 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/Zb53wTQhRfo 
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