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لتاريخ الصحفي 03/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للمملكةعنوان المصرية المنتجات لدخول جديدة اشتراطات لدراسة بالقاهرة سعودي وفد

الخبر الخبراألحد-13/06/2021-03/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

المنتجات لدخول جديدة اشتراطات لدراسة بالقاهرة سعودي وفد
للمملكة  المصرية

 التحرير-متابعات

دواء٬ وال ذاء للغ ة العام ة الهيئ ن م ف مؤل د وف ةزار البيئ اهووزارة ة٬والمي والزراع
انبين الج ن بي ات المباحث تكمال الس ا زراعته ر وزي ى والتق مصر٬ ة ةجمهوري لمناقش

السعودي ب الجان وضعها تي ال دة الجدي الفنية ىاالشتراطات ةعل الزراعي الصادرات
الطازجة  .المصرية

 
أول ى التق ير٬ القص يد الس ر٬ الوزي أن رية٬ المص ة الزراع وزارة ت سوأعلن أم
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وتصدير)الخميس( التجارة حركة استمرار على معه االتفاق تم حيث السعودي٬ الوفد
ات ةالمنتج نالزراعي لحي ا حالًي ا به ول المعم باالشتراطات رية٬ بالمص الجان اء انته

رد وال المصري ب الجان ات طلب دراسة ن م ولالسعودي ح فرصة٬ رب أق ي ف ا عليه
وضعتها التي الجديدة المملكةالهيئةاالشتراطات في والدواء للغذاء  .العامة

يبدأ جديدة٬ اشتراطات وضعت قد المملكة ذهاوكانت للسماح15تنفي اري٬ الج و يوني
الزراعية وجودالمصريةللصادرات ضرورة في تمثلت المملكة٬ أراضي إلى بالدخول

هادة دةش المعتم عودية الس ية القياس فات للمواص ا مطابقته ت وصتثب اتبخص متبقي
ى إل باإلضافة ة٬ الزراعي للحاصالت دات المخبريشهادةالمبي ص الفح ت تثب أخرى

دي الكب اب االلته يروس ائيلف ة””A الوب الفني ة لالئح ا مطابقته ت تثب ة ثالث وشهادة ٬
الغذائيةالخاصة والمواد للسلع الميكروبيولوجية  .بالمعايير

 

ه قدم ذي ال العرض وب ارة بالزي عادته س عن د الوف أعرب ه جانب ن المصريوم د الوف
ة الزراعي الصادرات ه إلي وصلت الذي المي٬وبالمستوى الع توي المس ى عل المصرية

ب الجان ات لطلب ه تفهم د ادراتوأك الص ى عل ة الرقاب ة بمنظوم ه واقتناع ري المص
 .المصريةالزراعية

 

ل لتحلي زي المرك ل المعم اع٬ االجتم اء انته ب عق ة المملك وفد داتوتفقد المبي ات متبقي
ى عل الع لالط ة٬ األغذي ي ف ة الثقيل ر اتوالعناص عين ا له ع تخض تي ال راءات اإلج

المصرية٬ الزراعية لالصادرات المعم ات بإمكاني يًدا مش ا٬ وجودته سالمتها من للتأكد
 .الفنية

 

الخضراوات توردي مس قائمة تتصدر المملكة أن إلى خالليُشار مصر من ة والفاكه
بتمبر س ن م ترة تى2020الف ايروح طن296بنحو2021ين ف ٬%)23(أل

دوالر134بقيمة المجلس)16% (مليون لبيانات وفقًا المصري٬  .التصديري
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لتاريخ الصحفي 03/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للمياهعنوان الموحدة الخليجية االستراتيجية من التطبيق..االنتهاء بنود متابعة على والعمل

الخبر الخبراألحد-13/06/2021-03/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد10107العددالكاتب 1تكرار

للمياه الموحدة الخليجية االستراتيجية من على..االنتهاء والعمل
التطبيق بنود  متابعة

 

 

المتكاملة اإلدارة تبني عبر الخليجي المائي األمن تحقيق على العمل يشمل  .التعاون
الدمام من الفكي  عبدالعزيز

لـ ت ادية"قال ة٬"االقتص العربي ج الخلي دول ل اون التع س لمجل ة العام ة م"األمان ت ه إن
ى األعل س المجل ل قب ن م ا اعتماده د بع للمياه٬ الموحدة االستراتيجية إعداد من االنتهاء

التعاون مجلس  ".لدول

 
دول ال ع م تراتيجية االس ق تطبي ود بن ة متابع ى عل ل العم ار ج ه أن ة٬ األمان وأوضحت
س٬ المجل دول ادة ق ات لتوجيه ذا تنفي أتي ت وات الخط ك تل أن ى إل يرة مش اء٬ األعض

الخليج دول بين المائي الربط  .لدراسة
 

أن ة"وأضافت التحتي ة البني اريع مش ي ف ة تكاملي اقتصادية سياسات تتبنى الخليج دول
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المجلس دول ن بي اجي اإلنت ترابط ال دعم ل اء والكهرب اه المي ا منه ية٬ األساس والخدمات
بينها االقتصادي التكامل وتحقيق فيها الحجم اقتصادات من  ".واالستفادة

 
خالل من س المجل دول ي ف ائي الم األمن تحقيق على العمل يشمل التعاون أن وذكرت
دار وإص تركة٬ مش ة مائي ات سياس داد إع ى عل ل والعم اه للمي ة المتكامل اإلدارة ني تب
ن وتوطي اه للمي تركة مش طوارئ خطة داد وإع تركة المش ة المائي والقوانين التشريعات
اه مي جودة ى عل افظ والح تركة المش ة الجوفي المياه مكامن وإدارة المياه٬ تحلية صناعة

المعالجة الصحي الصرف مياه استخدام وإعادة  .الشرب
 

العمل وورش دوات الن من عديد عقد تم أنه إلى التعاون لمجلس العامة األمانة وأشارت
ادل تب م وت ا٬ كورون جائحة خالل المجلس دول تعامل وكيفية والمياه بالكهرباء المتعلقة

والمياه الكهرباء قطاعات في الجائحة لمواجهة الممارسات وأفضل  .الخبرات
 

ط الرب ا أهمه ن م مجاالت دة ع يشمل اء والم اء الكهرب ال مج ي ف اون التع بأن وأفادت
د وتوحي ة والمائي ة الكهربائي ات للمعلوم دة قاع اء وإنش س٬ المجل دول ن بي ائي الكهرب
خدمات وتطوير والماء الكهرباء استهالك وترشيد والمائية الكهربائية الفنية المواصفات

 .المشتركين
 

مجلس ل وتمثي المياه٬ وتحلية الكهرباء إنتاج في النووية الطاقة دراسة على عالوة ذلك
ي ف االختصاص ذات ة واإلقليمي ة الدولي ات والجه ل المحاف ي ف ة خليجي ة ككتل التعاون

والماء  .الكهرباء
 

ا به ة األمان زودت إلحصائية محطات"االقتصادية"ووفقا عدد إن ف ابق٬ س ت وق ي ف
بلغ الخليج في المياه بنهاية207تحلية  .2018محطات

 
الخليج دول في التحلية مياه إنتاج ام6.500وبلغ ع ي ف مكعب متر 2018٬مليون

ى إل ة التحلي اه مي إنتاج من الفرد نصيب ة317.6وارتفع مقارن ا يومي تر 315.4ل
عام في يوميا  .2017لتر
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لتاريخ الصحفي 03/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األفريقي"البيئة"عنوان القرن منطقة في الصحراوي الجراد وضع خطورة من تحذر

الخبر الخبراألحد-13/06/2021-03/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 38تكرار

منطقة"البيئة" في الصحراوي الجراد وضع خطورة من تحذر
األفريقي  القرن

 

 
 

 واس-الرياض
منطقة في الصحراوي الجراد وضع خطورة من والزراعة والمياه البيئة وزارة حّذرت
أن ل المحتم من وأنه وجيبوتي٬ وإثيوبيا٬ الصومال٬ دول في وبالتحديد األفريقي٬ القرن

مقبلة أسابيع بضعة غضون في السمراء القارة شرق الجراد أسراب  .تغزو
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ر التقاري ير تش ث حي الصومال٬ في التشكل وشك على األسراب أن الوزارة وأوضحت

ة والزراع ة األغذي ة منظم ن م واردة ات)FAO(ال مجموع ن م د العدي كل تش ى إل
د المزي وجود ة احتمالي ع م الشرق٬ في أقل وبدرجة البالد٬ غرب شمال في الحوريات
ن م رغم ال ى وعل أنه مؤكدة بعد٬ مسحها يتم لم التي المناطق في الحوريات مجاميع من
خالل التكون في سيبدأ الجديدة األسراب تشكل أن إال الجارية٬ الجيدة المكافحة عمليات
ف تج تى ح ومال الص مال ش ي ف اثر التك تمر يس أن ل المحتم ن وم ل٬ المقب بوع األس
ن اليم ى إل ماًال ش األسراب بعض تحرك جراء خطر اك هن يبقى ذلك ومع الظروف٬

إثيوبيا شرق شمال إلى  .وغرًبا
 

واسع اثر لتك ة مواتي ي األفريق رن الق ة منطق ي ف ة الراهن الظروف أن الوزارة وأكدت
التي المتوقعة غير الغزيرة األمطار بسبب المنطقة٬ في الجراد أعداد في وزيادة النطاق
ة قل ن م رغم ال ى عل ه أن مبينة الماضيين٬ مايو شهر وأوائل أبريل٬ شهر أواخر هطلت
ورة الف أن ى عل ًرا مؤش د يع هذا أن إال الفترة٬ نفس في الماضي العام عن الجراد أعداد
تتشكل التي الجديدة األسراب تتحرك أن المتوقع من أنه إلى مشيرة بعد٬ تنته لم الحالية
مال بش ار عف ة لمنطق ا غرًب ل المقب و يولي شهر وخالل الشهر ذا ه ن م الحق وقت في
حتى باالستمرار يسمح قد وهذا أكتوبر٬ إلى أغسطس من الصيفي للتكاثر إثيوبيا؛ شرق

األقل على العام هذا  .نهاية
 

ي ف الحوريات مجموعات من المئات أن الوزارة أبانت بالمنطقة٬ الحالي الوضع وحول
ث حي للصومال٬ ي الغرب الشمال ي ف والجرف الساحل بمنطقة توجد المتأخرة األطوار
ع لمن األرضية؛ رق الف ل بعم تكمالها اس ع م حواجز٬ ي ف رش ال بعملية الطائرات تقوم
د توج ن حي ي ف ج٬ تنض أن ة احتمالي ع م ة كامل رات حش بح تص أن ن م ات الحوري
ة عملي لحدوث الد للب مالية الش الهضبة ى عل ر المبك الطور ي ف ات الحوري مجموعات
أن ة مبين د٬ بونتالن ى إل رقًا ش اإلصابات تمر تس أن ل المحتم ومن سابقا٬ً البيض وضع
ة ومنطق رقية٬ الش ل بي ة منطق ي ف دم التق ي ف تمر تس ا إثيوبي ي ف ات الحوري اميع مج

الصومالية والمنطقة يتي(أوروميا٬ وس ونوجوب وجرار ان الشرق)فاف ي ف ا وربم ؛
ودولو(في الصغيرة)كوراهي٬ ات الحوري ات مجموع ضد ا حالًي السيطرة م تت بينما ٬

هناك محدود فقس لحدوث لجيبوتي الشرقي الجنوب  .في
 

وزارة ال دت فأك السعودية٬ ة العربي ة للمملك اورة المج دان البل ي ف الجراد حالة عن أما
القرب وب اليمن٬ ب حضرموت وادي شمال الهضبة ى عل اثرة متن ة كامل حشرات وجود
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ض بع ة معالج ي ف ة المكافح رق ف ل عم تمرار اس وزارة ال فت كش ا فيم ان٬ عم ن م
غزو خالل من األردن ب الزرقاء منطقة من بالقرب تشكلت التي الحوريات مجموعات
في األخيرة المسوحات خالل الجراد يشاهد لم حين في الماضي مايو شهر في األسراب

اإليراني الجنوب أنحاء  .جميع
 

ل قلي دد ع ضد المكافحة عمليات تواصل والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة أكدت ومحلًيا٬
ر غي ومجموعات الجوف٬ منطقة شمال في األعمار متوسطة الحوريات مجموعات من
ورة المن ة المدين في وكذلك للمملكة٬ الغربي الجنوب في عسير منطقة جبال في ناضجة
خالل من اجرة٬ المه ة النباتي ات واآلف الجراد ى عل السيطرة تهدف تس أنها إلى مشيرة

والمكافحة لالستكشاف الشاملة والخطط المناهج  .إعداد
 

ام القي رورة بض دة المتح م لألم ة التابع ة والزراع ة األغذي ة منظم ت وجه ذا٬ ه ى إل
رقية الش ومالية الص ة المنطق ي ف ة والمكافح اف االستكش ات ا(بعملي ع)إثيوبي وجمي ٬

ن تكوي ل لتقلي الصومال؛ ي ف مالية الش الهضبة ي ف ا إليه الوصول ن يمك تي ال المناطق
مؤكدة الحوريات٬ مجموعات من ممكن عدد أكبر ومعالجة اكتشاف خالل من األسراب
ات عملي ادة زي يجب ه وعلي الخطر٬ توى للمس ى يرق الوسطى ة المنطق ي ف الوضع أن
ع ورف السعودية٬ ة العربي ة والمملك والصومال٬ ا إثيوبي ن م ل ك ي ف والمكافحة المسح

اليمن داخل والمكافحة والمسح االستعداد  .درجة
 

دء ب ب يج ن لك ة٬ والغربي رقية الش المنطقتين ب ادئ ه توى المس أن ى إل ارت وأش
الساحل؛ شمال ة ومنطق تان٬ وباكس د الهن حدود ي ف ل المقب الشهر الصيفية المسوحات

هناك األوضاع تفاقم  .لتفادي
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لتاريخ الصحفي 03/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النباتات»زراعي«تراخيصعنوان الستيراد شرط

الخبر الخبراألحد-13/06/2021-03/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

النباتات»زراعي«تراخيص الستيراد  شرط

 
 

 

المصباحي  @sobhe90)جدة(عبدالرحمن
 
 

ى إل ه في ار أش الصناعية٬ ة التجاري رف الغ ى إل ا خطاب السعودية رف الغ س مجل وجه
وابط وض روط ش ق تطبي اد اعتم من المتض ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة اب خط
ام الع ن م محرم غرة من اعتباراً السعودية إلى الطازجة والفواكه الخضروات استيراد

اون1443القادم التع س مجل دول ل الزراعي الحجر نظام على بناء إلزامي٬ بشكل هـ
ى عل ص تن تي ال ة العربي ج الخلي دول إال«ل ة الدول دخول ب حنة ش ألي ماح الس دم ع

د البل المختصة لطة الس ن م صادرة ة نباتي حية ص وشهادة تيراد اس رخيص ت ب بموج
إلى»المصدر إضافة أو«٬ ة نباتي منتجات أو نباتات استيراد في الراغبة الجهات إلزام

لطة الس ى إل ا بطلبه دم التق تيراد اس إذن ب تتطل ة النباتي حة الص وائح لل عة خاض واد م
 .»المختصة

 
روات للخض توردة المس ات والمؤسس ركات للش تتاح س ة الخدم ك تل أن م٬ التعمي ن وبي

منصة على الحالي القعدة ذي منتصف من بدءا الطازجة دا»زراعي«والفواكه تمهي ٬
شحنة لكل االستيراد أذونات على  .للحصول
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لتاريخ الصحفي 03/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزيتون18عنوان زيت مهرجان تظلل شجرة مليون

الخبر الخبراألحد-13/06/2021-03/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23526العددالكاتب 1تكرار

الزيتون18 زيت مهرجان تظلل شجرة  مليون

 

البالد ـ  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

10



 .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

 .االقتصادية
 

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
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الخبر تفاصيل

الخبر زراعيعنوان القصيم:خبير في والرمان والفراولة للموز وأخرى أسماك مزارع

الخبر الخبراألحد-13/06/2021-03/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3637العددالكاتب 1تكرار

زراعي في:خبير والرمان والفراولة للموز وأخرى أسماك مزارع
 القصيم

 

التحرير|الرياض●  فريق

ي ف دي التقلي زارع الم إن قير٬ الص رحمن ال د عب دكتور ال ة والزراع ة البيئ تاذ أس ال ق
ة المملك مستوى على األصناف وأجود أهم من تعد التي بالتمور يكتف لم القصيم منطقة
ابق الس ي ف م نحل ن نك م ل تي ال المحاصيل من الكثير ليُدخل توسع إنه بل أجمع٬ والعالم

المنطقة في  .بوجودها

ع م اء لق ي ف قير٬ الص اف ي"وأض س ي ب يم٬":إم القص ي ف ماك األس ة زراع دأت ب
ي ف زارع الم داع إب ى عل دل ي ذا ه ل وك ن٬ والتي ان والرم وت والت ة الفراول ت وأنتج

الغذائي األمن لتحقيق الحقلية المنتجات تنويع على وحرصه  .المنطقة٬
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ة والزراع ة البيئ تاذ أس ال ح٬:وق القم ن م ذاتي ال ق تحقي ى إل ة الدول ت توجه دما عن
يرت تغ دما وعن ة٬ الحيوي لعة الس ذه ه ن م فائًضا ق يحق أن السعودي المزارع استطاع
ف يتوق تي ال االت الح م ورغ ة٬ الحقلي المحاصيل إلى المزارع اتجه الزراعية٬ السياسة
راض األم روف لظ دول ال ض بع ن م ة الزراعي ات المنتج تيراد اس أو دير تص ا فيه
في بنقص المواطن يشعر ولم وصالبتها٬ قوتها أثبتت السعودية السوق أن إال واألوبئة٬

 .المحاصيل
 

الصقير المحلية:وأضاف لألسواق منه المطلوب ويحقق تزايد في المحلي  .اإلنتاج
 

ينات الخمس ترة ف الل خ م٬ المنظ ي الزراع روعها مش ي ف يم القص ة منطق ت وانطلق
للمملكة الغذاء سلة بمثابة أصبحت حتى  .ميالدية٬

 

ذات الصحراوية ة المنطق بتلك تظهر السعودية٬ صحراء من لجزء علوية صورة وفي
ان والرم وخ الخ زارع م ب جان ى إل ماك٬ األس ن ماليي ينية الخمس رارة الح ات درج

والتين  .والفراولة
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/FMG0TP2tGYQ 
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الخبر تفاصيل

الخبر خضراء«عنوان غابات200..»لنجعلها ينظفون سنابس«متطوع »مانجروف

الخبر الخبراألحد-13/06/2021-03/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17530العددالكاتب 1تكرار

خضراء« غابات200..»لنجعلها ينظفون متطوع
سنابس«  »مانجروف

 

 

المسري  سنابس-أحمد

المجتمع- في البيئة حماية ثقافة وتعزيز الشواطئ لتنظيف المبادرة  تهدف
 

أمس٬ بالمحافظة ة االجتماعي ة التنمي ز مرك مع بالشراكة القطيف محافظة بلدية نظمت
ادرة خضراء«مب ا ات»لنجعله الملوث ن م ها وتخليص الشواطئ ف لتنظي تهدف تي ال

بمشاركة ومتطوعة200البيئية٬  .متطوًعا
 

م اروت ت ة بلدي س رئي ال ات.وق غاب ف تنظي ة حمل الق إط إن الحي الش دالعزيز عب
ز تعزي إلى يهدف بالقطيف٬ االجتماعية التنمية مركز مع بالشراكة بسنابس المانجروف
عة الواس اركة بالمش يًدا مش البيئي٬ للتنوع العالمي اليوم وتفعيل البيئة على الحماية ثقافة

األعمار مختلف من الجنسين من  .للمتطوعين
 

الوعي توى مس اع ارتف تكشف الجنسين من الشباب من الواسعة االستجابة أن وأضاف
ع جمي ل تفعي ى عل حريصة ة البلدي أن ًدا مؤك ة٬ البيئ ى عل اظ الحف بأهمية المجتمع لدى
ن م د العدي بر ع ل تعم ا وأنه ة٬ البيئ ى عل اظ الحف توى مس برفع العالقة ذات المبادرات

البيئة على الحفاظ مستوى رفع على  .البرامج
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يًرا مش المجتمع٬ في الثقافة هذه لتعزيز االتجاهات كافة في تعمل المبادرة أن إلى ولفت
ة٬ البيئ ة حماي ي ف تصب الماضية األشهر خالل أطلقتها التي العديدة المبادرات أن إلى
ود الجه ة كاف ع م ى تتالق ة العام ع والمواق واطئ الش ف لتنظي دة العدي الت الحم وأن
ود جه ى عل نى وأث ة٬ االجتماعي رائح الش ف مختل دى ل ة الثقاف ذه ه ز لتعزي ة المبذول
ل العم ة ثقاف ة تنمي ي ف م ودوره ات الفعالي ي ف اركين المش ات والمتطوع وعين المتط

المجتمع فئات مختلف من التطوعية المشاركات وتعزيز  .التطوعي٬
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/37KI-qClfeg 
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الخبر تفاصيل

الخبر دبيانعنوان العالمي:ابن عبدالعزيز الملك لمهرجان الداعم العهد ولي

الخبر الخبراألحد-13/06/2021-03/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19347العددالكاتب 1تكرار

دبيان العالمي:ابن عبدالعزيز الملك لمهرجان الداعم العهد  ولي

المناطق مزاينات انطالق قرب عن يعلن اإلبل  نادي

 

حثلين بن  فهد

الجمهور-الرياض   حمد

الشيخ ره ذك ا م ق وف اطق المن في اإلبل مهرجانات انطالق قرب عن اإلبل نادي كشف
ادي الن رئيس حثلين بن فالح بن ى.فهد عل ب الترحي ة الداعم ادرة المب ذه ه ت لقي د وق

ع البي ة حرك وتنشط ل لإلب وقية الس ة القيم من ستعزز كونها اإلبل أهل من واسع نطاق
المملكة في اإلبل أسواق نطاق على  .والشراء

للكشف ز مراك اء إنش طريق عن باإلبل العبث من للحد آلية وضع عن حثلين ابن وأكد
الرادعة ات العقوب ق وتطبي ث العب ممارسي على والقبض العبث ر.عن عب ه جانب ن م
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ام لمق ل الجزي الشكر عن لطانيات الس ة المعروف ل اإلب ك مال بيعي الس ان دبي ن ب فارس
دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين ادم هللا-خ ه ر-حفظ التطوي راب ولع

ر األمي ي الملك السمو صاحب د العه ي ول دالعزيز عب ك المل ان لمهرج الرئيس والداعم
سلمان بن هللا-محمد م-حفظه رعايته ى وعل ام ع بشكل واطنين كم ه ب نحظى ما على

خاص بشكل لإلبل السوقية للقيمة ورفعهم لتراثنا  .ودعمهم
 

ى معن ن م ة الكلم ه تحمل ا بم المي ع مهرجان لإلبل عبدالعزيز الملك مهرجان وأضاف
وسمو دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين خادم بتوجيهات اإلبل نادي قام

لمان س بن محمد األمير الملكي السمو صاحب األمين عهده هللا-ولي ة-يحفظهما بإقام
ى عل ل ب ي واإلقليم ي المحل النطاق على ليس آخر مهرجان يضاهيه ال الذي المهرجان

ي دول ال.نطاق ة:وق أيقون وأصبح ان المهرج ا أنجح ه ورعايت د العه ي ول سمو دعم
صحراء ب قل ي ف ة المترامي آته ومنش الواسعة هرته ش على العالم في المثل به يضرب
ال الجم ة ناحي ن م العالم في النادرة اإلبل سالالت أهم مشاركة من يشهده وبما الصياهد
س رئي ن حثلي ن ب فهد الشيخ ذكر كما الذي عنايته على العهد ولي لسمو فالشكر والندرة
ي ف ادم والق والتأسيس ة البداي ة مرحل د يع اح نج ن م للمهرجان تحقق ما أن اإلبل نادي

كبيرة بمراحل وأفضل أكبر العهد ولي سمو  .طموحات
 

المتواصل اح النج على حثلين بن فهد الشيخ برئاسة اإلبل لنادي الجزيل الشكر قدم كما
الرائع التنظيم بهذا ظهر حتى المهرجان إدارة ه.في فعل ن حثلي ن ب فهد الشيخ وأضاف

العبث ألهل وقفته أما للبدو٬ استثمار باب هو المناطق لمزاين وبالنسبة تصريحه٬ سابق
له كفو وهو مسؤول كل ومن منه ونطلبه نرجوه اللي الشيء  .هذا

 

ألهم وبالنسبة التوفيق٬ هللا نسأل ودعم للمنقية تعزيز في سنة كل بالتأكيد دبيان بن وقال
ه في ام ع ل ك متجددة ول الق تستطيع ن لك دة جدي ا أراه ا م أنا الجديدة االستقطاب معاير
ع رف عن ن حثلي ن ب د فه يخ الش ن أعل واآلن ه قبل ي الل ام الع ن م أفضل وتنظيم تطوير

كمنتجين لنا قوي استقطاب عامل هذا وإنتاجه الفحل في  .العدد
 

مقومات م وأه ل٬ اإلب الم لع التجار دخول يكفيك دبيان ابن قال اإلبل استثمار فائدة وعن
ا بم نستشهد ة الطيب ة للناق المناسب السعر أما المنتج٬ الفحل بالتأكيد اإلبل في االستثمار

الفيصل خالد األمير  :قاله
 

أغلي االزين لكن غالي وسوقي/الزين بضاعة شراي  .ولكل
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الخبر تفاصيل

الخبر عنعنوان فوتوغرافي الطيور“معرض ”سلوك

الخبر الخبراألحد-13/06/2021-03/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23526العددالكاتب 1تكرار

عن فوتوغرافي الطيور“معرض  ”سلوك

 

الزهراني-الدمام  حمود

ي الفوتوغراف رض المع األول س أم اء مس ح ور“افتت الطي لوك ة”س لمجموع ث الثال
دة لم تمر ويس دمام٬ ال ي ف ون والفن ة الثقاف ة جمعي ي ف ور٬ الطي وحماية ام10رصد أي

المبارك علي الفوتوغرافي لمصور االفتتاح  .وحضر
 

المعرض أن ر الزاي د محم المصور ور الطي ة وحماي رصد مجموعة س رئي وأوضح
ددهم ع اركين والمش اً وفني اً فوتوغرافي توعوياً معرضا مختلف31يعتبر ن م عضوا

ة٬ العربي رة الجزي به ش توى مس ى عل دين الراص ن م ة نخب م وه ي العرب ج الخلي دول
ادارة ه ب قامت ي تثقيف مشروع عن عبارة وهو الطيور سلوك المعرض محور وتناول
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ور الطي لوكيات لس تيعابهم اس دف به امين ع دى م ى عل اء االعض ف لتثقي ة المجموع
لوكيات س ن م يرة كب ة مجموع ى عل تمل اش ث حي ل٬ الجمي رض المع ذا به روج والخ

وعناية وتودد وصراع وحماية تغذية من المختلفة  .الطيور
 

ا وفق ا له ور للحض جيل التس م يت رات محاض ه تتخلل رض المع أن ر الزاي يف ويض
ي وه ا به ول المعم ترازات ات“لإلح التقني رة محاض دم يق ارك المب ي عل دهللا عب ي عل
ة البري اة الحي وري لمص ة لوك“٬“الحديث س رة محاض دم يق ر الزاي د ي”٬”محم عل

محاضرة يقدم األمرد الطيورمنصور تصوير في دم”إضاءات يق هجول علي وفيصل
والراصد  .”المصور

 

م عال رصد وهي التصوير٬ هواية خلف تسكن مختلفة أبعادا يترجم المرعض أن يذكر
أو ة العربي رة الجزي توطن تس تي ال ك تل على ويركز وطباعها أنواعها بمختلف الطيور
ك يجعل أخر ا عالًم ر الزائ يستكشف ة الهواي ك تل ف فخل رة٬ الهج فترات خالل تعبرها
ا٬ فيه والخوض تفاصيله اكتشاف وطرق الم الع ذا ه ة مالحق ة كيفي عن ائال متس ف تق
ي الت برة والخ المالحظة ة لدق يحتاج أيضا فهو الهواية تلك تتطلبه الذي الصبر فبجانب
العالم هذا عن والقراءة بالبحث تصقل التي والمعرفة الطويل التجارب تاريخ  .تدعمها
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الخبر تفاصيل

الخبر السعودية«شركةعنوان السعودي»لولو المانجو مهرجان مع..تُطلق اتفاقية المحليين»الزراعة«وتُوقع المزارعين لدعم

الخبر الخبراألحد-13/06/2021-03/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20014العددالكاتب 1تكرار

السعودية«شركة السعودي»لولو المانجو مهرجان وتُوقع..تُطلق
مع المحليين»الزراعة«اتفاقية المزارعين  لدعم

 

 )الرياض(»عكاظ«●

األوسط الشرق في الرائدة التجزئة شركة ي»لولو«أطلقت ف السعودي المانجو أسبوع
المرة2021يونيو9 ُتعتبر حيث محلًيا٬ المزروعة المانجو ألصناف مهرجان وهو ٬

ي ف ة المحلي انجو الم ناف ألص ترويج لل دث الح ذا ه ل مث م تنظي ا فيه م يت تي ال ى األول
من.المملكة أكثر بشراء لولو ن20وقامت م ان للمهرج توائية االس ة الفاكه من نوًعا

ي ف ي الترويج العرض دأ وب ة٬ المملك اء أنح ع و9جمي فقات2021يوني ص ويضم
ر تتوف تي وال ة٬ الطازج توردة المس المانجو من مختارة مجموعة على رائعة وعروًضا

السعودية في لولو متاجر  .في
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ي الجطيل ليمان س دس المهن ان المهرج وزارة(وزار ة٬ التعاوني ات الجمعي ام ع دير م
عودية الس ة العربي ة المملك ة٬ والزراع اه والمي ي)البيئة و9ف و2021يوني لول ي ف

اض الري يرموك ال مول٬ أطياف ماركت ن.هايبر بي وم الي س نف ي ف ة اتفاقي ع توقي م وت
ع وبي ترويج ل ة التعاوني ات الجمعي س ومجل السعودية برى الك واق لألس السعودية و لول
ي ف برى الك واق لألس السعودية و لول خالل ن م المنتجة عودية الس الزراعية المنتجات

السعودية العربية المملكة أنحاء التعاونية.جميع الجمعيات مجلس رئيس االتفاقية ووقع
بحضور د محم شهيم السعودية و لول لشركة ي اإلقليم دير والم كدمان٬ عبدهللا الدكتور

العيادة أحمد المهندس والزراعة والمياه البيئة وزارة  .وكيل
 

ادة العي د أحم دس المهن ة والزراع اه والمي البيئة وزارة وكيل إحدى«:وقال هي و لول
ونحن ي وإقليم ي محل حضور ا له تي ال السعودية العربية المملكة في الرائدة الشركات
لصغار وخاصة الزراعي٬ للتسويق اعدتنا مس ي ف رئيسي وبشكل يًرا كث عليهم نعول

الجمعيات وأعضاء  .»المزارعين
 

د محم شهيم السعودية و لول لشركة اإلقليمي المدير ع«:وقال م ة اتفاقي ع توقي عدنا يس
ة المملك ي ف ن المحليي زارعين الم أوضاع ين لتحس ة التعاوني ات الجمعي ز.مجلس ترك

رةً مباش ة الزراعي محاصيلهم شراء خالل من أسهل اتهم حي جعل على لولو مجموعة
ة المزرع ن من.م يًرا كب ا دعًم هدنا ش د فق السعودي٬ انجو الم بوع بأس ق يتعل ا م ي وف

رى٬ أخ رة م يًرا كب نجاًحا ان المهرج ذا ه ق يحق أن ع ونتوق نين الس ر م ى عل ا عمالئن
الجنسيات جميع ومن الكثيرين قبل من محبوبة االستوائية الفاكهة هذه  .»وتعتبر

 

دعو و«وت و»لول المانج ن م عة واس ة مجموع ن م ات النكه ذ أل ذوق ت ى إل ع الجمي
بومباي٬ بيربير٬ تومي٬ باكستاني٬ أحمر٬ هندي٬ جلينث٬ أمريكي٬ مانجو مثل المحلية٬
ينارا٬ س سيالسيشن٬ سوداني٬ اماك س ساماك٬ أكدار٬ ساماك الفونس٬ كيوري٬ الكيت٬

زيل سوداني٬ أخضر٬ مانجو سنارة٬  .زبدية٬

21



 

لتاريخ الصحفي 03/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مكةعنوان والمهجورة:بيئة المكشوفة اآلبار لردم إلكتروني نظام

الخبر الخبراألحد-13/06/2021-03/11/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

السديرة بئر في طفل سقوط  عقب

مكة والمهجورة:بيئة المكشوفة اآلبار لردم إلكتروني  نظام

 
 

الذيابي  @r777aa)الطائف(عبدالكريم

دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م كشف
نظام الوزارة إتاحة الغامدي٬ هللا جار بن المكشوفة»بالغات«سعيد اآلبار عن للتبليغ

ر عب وزارة ال ات قطاع ع جمي دم تخ تي ال ة اإللكتروني دمات للخ د الموح ق التطبي بر ع
رابط ال الل خ ن م ة اإللكتروني دمات الخ من ض ي اإللكترون ا /:/http:موقعه

web.mewa.gov.sa/ucs/بـ ار٬3 واختي دخول٬ ال جيل بتس دأ تب وات خط
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دء ب ت أعلن وزارة ال أن ى إل يراً مش الغ٬ الب ة متابع ثم ومن المرفقات٬ وإدخال الموقع٬
ي ف متخصصة شركات د وتعمي ة٬ المملك ي ف المهجورة اآلبار ردم إلى يسعى مشروع
وث٬ التل ن م ة الجوفي اه المي ات لطبق ة وحماي ات٬ والممتلك األرواح ى عل ًا حفاظ ردم ال
ار اآلب ردم ل ة الرقابي ان اللج ع م اون للتع المهجورة أو وفة المكش اآلبار أصحاب داعياً
الواردة الشكاوى متابعة تتم حيث الجميع٬ لسالمة المأمولة األهداف تحقيق على والعمل
جهات وعدة المدني والدفاع للوزارة مندوب بوجود وتأمينها المكشوفة اآلبار بخصوص

عالقة  .ذات
 

ك:وأضاف ذل ون يك دادها أع ة لمعرف والمهجورة وفة المكش ار اآلب ة متابع بخصوص
الشكاوى وزارة ال دى ل وتظهر للوزارة التابع المكشوفة اآلبار بالغات نظام طريق عن

بحقهم المياه نظام تطبيق يتم أصحابها على التعرف حالة وفي كافة٬  .الواردة

المهجورة٬ ار اآلب عن الغ اإلب في المشاركة إلى والمقيمين المواطنين الوزارة ودعت
م رق وزارة ال اتف ه ى عل ال د8002472220باالتص وتزوي الغ ب جيل تس أو ٬

الموقع خالل من المكان بإحداثيات  .الوزارة
 

العمر ن م غ يبل ل طف سقوط ب عق ك ذل ديرة12جاء الس ي ف مكشوفة ئر ب ي ف ا عام
الطائف محافظة  .شرقي
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لتاريخ الصحفي 03/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحرازاتعنوان استغلونا:أهالي بقويزة الوايتات سائقو

الخبر الخبراألحد-13/06/2021-03/11/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد7562العددالكاتب 1تكرار

الحرازات استغلونا:أهالي بقويزة الوايتات  سائقو

 
 

المضلي مطر  جدة

م٬ له زة بقوي ة التعبئ بمحطة اه المي ات وايت ائقي س استغالل من الحرازات أهالي يعاني
ى عل وم ي ن م ثر أك رور م ن م رغم ال ى عل اه المي ى عل حصولهم عدم ي ف يتسبب مما

لهم بصرفها رسالة  .وصول
 

ع م دمهم تخ تي ال ات الوايت دد ع ادة زي أو ائهم أحي ى إل اه المي ال بإيص الي األه ب وطال
يحاسبهم من يجدوا وال باألسعار يتالعبوا ال كي  .متابعتهم

 
السعر  مزايدة

اك هن ت ليس ن ولك د٬ جي اه للمي ة الوطني الشركة ع موق أن الكي٬ الم دالهادي عب ر وذك
حمولته يوصل لم الذي للسائق ومحاسبة  .متابعة
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ائق الس ه ب واتصل اء م ت واي اه المي ع موق ن م ب طل ه أن دهللا عب رح مف واطن الم وأكد
ولم سأشتكي أنني وأخبرته ورفضت المياه٬ من المحددة التسعيرة مبلغ في زيادة وطلب
اك هن أن بحجة ورفض يطلبه الذي بالسعر يأتي أن وطلبته عليه اتصلت وبعدها يبالي٬

مني أكثر له دفع  .من
 

الة رس ووصلته ت واي ب يطل و وه ام أي ة أربع ه ل ه أن ي الحرب عالي المواطن وأضاف
وبشكل يف ص كل تتكرر اة المأس ذه وه لألسف٬ يء ش يصله م ول ه ل ت واي بصرف

 .مزعج
 

رسمي  رد
ة اإللكتروني التواصل وات قن بر ع تتم الصهاريج طلبات أن الوطنية المياه شركة أكدت
م خدمته م وتت الموحد٬ االتصال مركز عبر أو التطبيق٬ أو اإللكتروني الفرع خالل من
أي ان وبإمك ك٬ ذل ي ف إشكال أي اك هن س ولي طبيعي٬ بشكل المعتاد وفق طلبهم وتلبية

ذلك-عميل في مشكلة الخدمة-يواجه وتقديم الفور على معها التعامل ويتم شكوى رفع
وقت بأسرع  .له
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لتاريخ الصحفي 03/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مجهولعنوان ملونة«..السبب الرابعة»مادة للمرة سيهات كورنيش تلوث

الخبر الخبراألحد-13/06/2021-03/11/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد17530العددالكاتب 1تكرار

مجهول ملونة«..السبب الرابعة»مادة للمرة سيهات كورنيش  تلوث

المياه مصارف على بيئي مسح إلجراء ميدانية تفتيش  فرق

 

المرخصة غير المصبات من عدد  رصد
 

المسري  سيهات-أحمد

يهات»اليوم«رصدت س ز مرك ورنيش وك بساحل تر م كيلو بطول ملونة مادة ظهور
ة للرقاب الوطني ز المرك ام ع دير م ع م دورها ب وتواصلت سنوات٬ منذ تواجدها تكرر
توضح صورا ه ل لت وأرس الشهري عبدالرحمن الشرقية بالمنطقة البيئي االلتزام على
اه تج ور الف ى عل الزم ال اذ اتخ أكد والذي الساحل٬ مياه في والتغير للموقع٬ وفيديو ذلك

 .ذلك
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تفتيش  فرق

مسح ال أعم ئي البي التفتيش فرق نفذت الفائت٬ فبراير شهر في أنه إلى الشهري وأشار
ي ف األمطار اه مي ومصارف الصحي الصرف اه مي واتج ن مصارف ع موق ى عل بيئي
ا منه ث تنبع ة٬ المرخص ير غ بات المص ن م دد ع د رص ن ع فرت أس ا٬ ذاته ة المنطق
ر عب ات بملوث مختلطة صحي صرف مياه تصريف إلى سببها يعود قد كريهة٬ روائح

المصارف  .تلك
 

بيئي  تهديد
م ئي البي والناشط ائي الكيمي المتخصص ور.وأوضح ظه رار تك أن الحجري٬ ين حس

الكشف ة أهمي م يحت يهات س ورنيش ك ى عل سوداء أو وردية كانت سواء الملونة المادة
من أكثر منذ أنه وخاصة السبب٬ تظهر7عن ولم وبكثافة٬ ملونة مادة ظهرت سنوات

من بأكثر طولها امتد أنها رغم لها٬ والمسبب ى2000النتائج إل ت وتعمق طوال٬ متر
من مضرة1000أكثر ا فإنه ة كيميائي ت كان إن واد الم ذه ه أن ا مبين البحر٬ في متر

أن م نعل ونحن ة٬ بحري ات وكائن أسماك٬ من تحتويه وما مباشر٬ بشكل البحرية بالبيئة
إن500 ة وخاص ة٬ البحري اة والحي ماك األس اثر لتك ة مهم احل الس ن م ى األول تر م

البحرية للكائنات األول الحاضن تعتبر التي المانجروف شجرة  .وجدت
 

مجهولة  أسباب
ام ع ن م ل أبري ي ف يهات س ورنيش ك ي ف الظهور بدأت الملونة الوردية المادة أن يذكر

وترامت2014 ك٬ ذل حول الجهات وتحركت آنذاك٬ البحري الساحل صبغت والتي ٬
سبب يوضح ر تقري ر يظه ولم البعض٬ لبعضها والمسببات األسباب الحكومية الجهات

ا حينه دا تحدي ام.ذلك ع ن م ارس م شهر ي ف ور الظه اودت ع م وأيضا2015ث م٬
مجهولة األسباب  .ظلت

 
الصناعية  الورش

ل أبري شهر ي ف ا ظهوره د بع ان المك نفس في سوداء إلى المادة لون م2017٬وتغير
ه أن إال الملونة٬ المواد لهذه والمفتعلة تحديدا المسببة الجهة تظهر ولم سرا٬ األمر ليبقى
ب األنابي بر ع الصناعية٬ ورش ال ن م تأتي الملونة المياه هذه بأن المهتمين بعض توقع

وتلونها المياه فتصبغ للساحل األنابيب بها  .تأتي
 

27



الظاهرة من للحد ضرورة األسباب بوخمسين:تصوير(معرفة  )مرتضى

 

نشرته لما  "اليوم"ضوئية

والمواطنين المسؤولين آراء  رصد
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لتاريخ الصحفي 03/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر نفوق»البيئة«عنوان في الباطن100تحقق بحفر غنم رأس

الخبر الخبراألحد-13/06/2021-03/11/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد17530العددالكاتب 1تكرار

نفوق»البيئة« في الباطن100تحقق بحفر غنم  رأس

بيئية كارثة من المجاورة المزارع أنقذ المختصة الجهات  تجاوب

 

 

بيئية بكارثة يهدد األغنام  نفوق

إبراهيم الباطن-عبدالعزيز  حفر

الـ تجاوزت خسائر إلى للماشية مرٍب مواطن نتيجة400تعرض سعودي٬ لایر ألف
ة100نفوق بالمنطق مصنع من أعالفا شرائه عقب اإلبل٬ من وعدد األغنام من رأس

الجهات تدخل لوال المحيطة٬ والمزارع البيئة تهدد كارثة إلى األمر أوصل ما الشمالية٬
أضرارها من والحد النافقة الحيوانات لرفع  .المختصة

 
تجاري  سجل
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دعم على يحصل لم أنه العبدالكريم٬ خالد المواطن النافقة واإلبل الغنم صاحب وأوضح
تطوعي مشتل ة إلقام ة زراعي بمؤسسة خاص تجاري جل س لوجود المواشي ي مرب
واإلشراف اون بالتع ك وذل ة٬ مجتمعي ة وخدم ادرة كمب يقدمها البيئية واألشجار للنباتات

الزراعة وزارة فرع  .مع
 

متاحة  بدائل
ع جمي ى عل اء عن ر األم أصبح عير والش األعالف عن دعم ال ع رف د بع أنه إلى وأشار

بـ الف األع راء بش تمرار االس ي ف ربين ى64الم درة65إل ن ع م س للكي اال ري
رة المتواف أو ة المتاح البدائل عن للبحث المربين أغلب اضطر مما بالسوق٬ المعروض
تمرار االس ن م د العائ ن بي ادل تع نقطة إلى الوصول ومحاولة المادي العبء من للتقليل
م أمواله ن م ون المرب دها يتكب تي ال ائر٬ الخس ل وتقلي دة المتزاي روفات والمص ة بالتربي

 .الخاصة
 

األعالف  شراء
ال ه:وق بالمنطق ة المركب الف لألع د جدي نع مص ود بوج د أح حني نص ذلك ل ة ونتيج

ث بحي عارهم٬ وأس م أعالفه دح وامت تر م و كيل ف أل ن م ثر أك موقعنا عن يبعد الشمالية
بـ مواقعنا إلى وتوفير52يصلنا ى13أو12رياال عل واتفقنا الواحد٬ بالكيس رياال

حمولة نصيبي600طلب ه ل ت ودفع المصنع ن م مباشرة راء الش ن م لنتمكن كيس
واستخدمت الكمية٬ وصلت وفعال األغنام3أكياس4مقدما٬ لقطيع رأس300٬منها

بعدد لإلبل  .رؤوس10وواحد
 

وتجاوب  اتصال
د:وأضاف وبع ل٬ واإلب ام لألغن األعالف وضعنا الماضي اء األربع وم ي مغرب ل قب

ت وحاول الوقوف٬ يستطيع ال كبير وعدد رأسين بنفوق يفيد العامل اتصل الخميس فجر
باالتصال ادرت ب ثم مغلقة٬ وجدتها أنني إال القريبة٬ الصيدليات من بيطري عن البحث

رع ف دير م ب نائ ى ة«عل كورا»البيئ مش اوب وتج حدث ا بم ه وأبلغت اطن٬ الب ر بحف
ن م ة الالزم ات العين ذوا وأخ ع الموق ى إل روا وحض ة٬ الحيواني ثروة ال م قس ف بتكلي
ن م ات عين ذ وأخ ا٬ نفوقه ل قبي ام األغن دى إح ريح تش ى إل افة إض اه٬ والمي الف األع

والمعدة والرئة  .األمعاء
 

الطوارئ  فرق
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بمقطع:وتابع وتصويره العدد لحصر واحد بمكان القطيع من النافق تجميع مني طلبوا
رع ف ام ع دير لم اطع المق لت أرس ورا وف رأس ة المائ وق يف دد الع أن ح واتض د٬ واح

م ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ كورا.وزارة مش ا معن ل وتفاع يري المط امر ع
اطن٬ الب ر حف ة أمان ن أمي ع م يق بالتنس ة الزراع رع ف ي ف وارئ الط رق ف ت وتحرك
ل ك لوجود اقم تتف ة كارث ن م للتخلص البيئي األثر إزالة في معي التعاون في وتجاوبوا
ل قب ه من والتخلص السيطرة في والعامل أنا قدرتي وعدم المزرعة في النافق العدد ذلك

الحيوانات تلك من الضارة والنتائج الروائح  .انتشار
 

النتائج  انتظار
مواطن ن م ا بالغ ه تلقي اطن الب ر بحف والزراعة والمياه البيئة مكتب أوضح جهته٬ من
ان وك ع٬ للموق بيطري ب طبي توجه ور الف وعلى ظهرا٬ عشرة الثانية الساعة الخميس

النافق ة25عدد الرئ ن وم اه والمي األعالف أنواع كل من عينات على وحصل رأسا٬
اض بالري وزارة ال بر مخت ى إل وإرسالها المواطن.واألمعاء اتصل الي٬ الت وم الي ي وف

م وت ة٬ النافق ات الحيوان ة إزال ي ف اعدة المس ب وطل وق٬ النف داد أع ادة زي ن ع ا مبلغ
بإزالتها المواطن مساعدة في سريعا تجاوبت التي األمانة مع انتظار.التواصل يتم فيما

النفوق سبب لمعرفة التحاليل  .نتائج
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النافقة الحيوانات ترفع األمانة  )اليوم(آليات

 

المصابة لألغنام بيطرية  رعاية
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لتاريخ الصحفي 03/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالباحةعنوان سرفة بقرية جبليه مرتفعات في متطور حريق

الخبر الخبراألحد-13/06/2021-03/11/1442تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

بالباحة سرفة بقرية جبليه مرتفعات في متطور  حريق

انتشاره"المدني" دون ويحول الحريق إصابات..يكافح  وال

 

العبدهللا  الباحة-أحمد

الخزمر٬ ب السرفة ة قري ي ف ًدا وتحدي ة٬ الباح ة بمنطق دني الم دفاع ال ات آلي اآلن تباشر
جبلية مرتفعات في وقع متطوًرا ق.حريقًا الحري محاصرة دني الم دفاع ال فَِرق وتتولى

األخرى للمواقع انتشاره  .ومنع
 

الحمد و إصابات٬ أي عنه ينتُج لم الحريق فإن المصدر؛  .وبحسب
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الخبر تفاصيل

الخبر كاريكاتيرعنوان

الخبر الخبراألحد-13/06/2021-03/11/1442تاريخ كاريكاتيرتصنيف

الرصد10107العددالكاتب 1تكرار
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