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لتاريخ الصحفي 19/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لحفر"البيئة"عنوان عقداً بـ18توقع بيش13.9بئراً وادي في لایر مليون

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 31تكرار

لحفر"البيئة" عقداً بـ18توقع 13.9بئراً
بيش وادي في لایر  مليون

 

 واس-الرياض
ن ب رحمن ال د عب دس المهن والزراعة والمياه البيئة وزير معالي وقع

لحفر عقدًا الفضلي٬ المحسن منطقة18عبد في بيش وادي في بئراً
ى إل تصل ة بقيم مختصة شركة مع ى٬ أول كمرحلة 13.9جازان

لایر  .مليون
 

هامش ى عل ر الوزي الي مع ه وقع الذي العقد أن الوزارة٬ وأوضحت
يستهدف مؤخرا٬ً المكرمة مكة منطقة في مائية مشاريع تدشين حفل
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ش15٬حفر بي وادي ي ف اه المي تويات مس ة لمراقب آبار وثالثة بئراً
ي حوال داد امت ى عل ائمين الق ي والجوف السطحي د الس ن ن8بي م م ك

تبلغ إنتاجية بطاقة السطحي م35السد ا/3ألف تنفيذه يتم وس وم٬ ي
 .شهرًا18خالل
 

اج إنت اليف تك ض وخف اه المي ودة ج ين تحس ى إل روع المش دف ويه
ات بواب بفتح المشروع هذا سيساهم كما بيش٬ مياه مشروع من المياه
للسد٬ ة المائي ة الموازن حسب ام الع طوال ة متقطع فترات على السد
المنتشرة زارعين الم ار اب ة بتغذي يسمح ا وبم المشروع ار آب لتغذية
خالل ا يعقبه ى األول ة المرحل ار اآلب هذه وتعتبر الوادي٬ طول على

ر حف ي ف دء الب ادم الق هر ة)15(الش بالطاق ول للوص افية إض ئرا ب
ى إل ار االب ل حق روع لمش ة م)75(اإلنتاجي ف ز/3أل لتعزي وم٬ ي
جازان لمنطقة الشرب مياه  .امدادات
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لتاريخ الصحفي 19/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالشعيبةعنوان المالحة المياه تحلية بمحطة أمنية تجارب ثالث تنفذ الصناعي لألمن العليا للهيئة العامة األمانة

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

تنفذ الصناعي لألمن العليا للهيئة العامة األمانة
المالحة المياه تحلية بمحطة أمنية تجارب ثالث

 بالشعيبة

 

 واس-جدة
اذاً إنف ا جهوده ناعي الص ن لألم ا العلي ة للهيئ ة العام ة األمان تواصل
ن ب عود س ن ب دالعزيز عب ير األم ي الملك مو الس احب ص ات لتوجيه
ن لألم ا العلي ة الهيئ س رئي ة الداخلي ر وزي دالعزيز عب ن ب ايف ن
ة الهيئ إلشراف الخاضعة المنشآت جاهزية على بالوقوف الصناعي

ام الع ذا ه ج ح م موس ي توى1440ف بالمس دماتها خ ديم لتق هـ
 .المطلوب

 
المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة مع بالتنسيق األمانة قامت حيث

تجارب ثالث المالحة)أمنية(بتنفيذ اه المي تحلية محطة في متزامنة
ن م دد ع اركة بمش ك وذل ا٬ به ة المرتبط ل النق وط وخط عيبة بالش

ة الدول ن أم ورئاسة ة الداخلي بوزارة األمنية ى,القطاعات إل إضافة
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العالقة ذات األخرى  .الجهات
 

اإلجراءات إطار في التجربة هذه تنفيذ وسالمةويأتي بأمن الخاصة
والزوار والمعتمرين الحجاج بخدمة الخاصة  .المرافق
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لتاريخ الصحفي 19/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والمشاركينعنوان الرعاة ويكرم بالصليبية السادسة نسخته في العنب مهرجان يزور القصيم أمير سمو

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

السادسة نسخته في العنب مهرجان يزور القصيم أمير سمو
والمشاركين الرعاة ويكرم  بالصليبية

 

 واس-الصليبية
ز عبدالعزي ن ب سعود ن ب مشعل ن ب فيصل دكتور ال ير األم ي الملك السمو صاحب أكد
ع وتنوي ع توزي أن ة بالمنطق ياحية الس ة التنمي س مجل س رئي يم القص ة منطق ير أم
٬ المجاالت ع جمي ي ف ة المنطق ة لتنمي ية األساس ه أهداف أهم من والفعاليات المهرجانات
انطالق ي ف وسعادته سروره عن معبراً ٬ القصيم في الزراعية المنتجات بتعدد مفتخراً

القصيم طريق على الواقع الجديد المقر في السادسة نسخته في العنب ل/مهرجان حائ
أن ى إل يراً مش ٬ ير كب وزراعي اقتصادي مخرج إليجاد ٬ الصليبية مركز في السريع
ن مزارعي ن م ع المجتم فئات لجميع السياحية النشاطات تعدد في نوعية نقلة أحدث ذلك

منتجة وأسر  .وشباب
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وارة الق ة بلدي س ورئي واء الج ون عي افظ لمح كره ش يم القص ة منطق ير أم مو س دم وق
ذا ه ر وتطوي ب العن مهرجان على والقائمين بالمنطقة والمياه البيئة وزارة فرع ورئيس
ن م ه في د وج ا لم ٬ واالقتصادي اعي واالجتم السياحي المهرجان هذا خالل من المنتج
ه يهم ه أن ى إل النظر الفتاً ٬ المدى بعيد للمستقبل وتخطيط ٬ يعملون وشباب منتجة أسر
دة رائ ومخرجات ات والفتي باب للش ل عم فرص اد إيج ات المهرجان هذه مثل في كثيراً

والتميز  .لإلبداع

سموه ذا:وقال ه بإقامة نكتفي ولن ٬ الزراعية المنتجات تطوير في جداً كبير طموحنا
ك تل رى ن وأن ٬ ب العن ج لمنت ة التحويلي للصناعات مصانع ة بإقام ا أملن ا وإنم ع الموق
ي ف واالستثمار التجارة وزارة وفرع التجارية الغرفة مع بالتنسيق المنطقة في المصانع

 .القصيم

عل مش ن ب ل فيص ير األم مو س اف زارع:وأض الم دد ع اد ازدي در الص ج يثل ا مم
من القصيم منطقه شمال في العنب زراعة في الماضي??المتخصصة ام الع ة مزرع

ى ع??إل التوس ى عل دل ي ا مم ٬ ام الع ذا ه هللا-مزرعة إذن العنب-ب ة زراع ي ف
٬ الخوخ اج إنت و وه آخر منتج حوله وما الصليبية مركز في يوجد أنه مبيًنا ٬ بالمنطقة
٬ ه وقوت هللا بحول ذلك ل ل مماث ان مهرج ه ل ون يك أن القادمة السنوات في سموه متمنياً
لة بس القصيم مياً مس ٬ ة الزراعي ات المنتج ع جمي من زاخرة القصيم منطقة إلى مشيراً

المملكة  .غذاء

اراً ونه الً لي ون يعمل ذي ال ال الرج ي ف ارك يب أن الى تع هللا كلمته ختام في سموه وسأل
ى إل ط فق ى إل اج يحت ذي ال ير الكب ي الزراع ادي االقتص رج المخ ذه ه ل مث ا لن اد إليج
للتسويق القصيم منصة خالل من سيكون ذلك أن إلى االنتباه الفتاً ٬ والتسويق التنظيم

قريبا ستنطلق الى-التي تع هللا سموه-بإذن اً موجه ٬ ات المهرجان ذه ه ل مث لتسويق
المقبل األربعاء النتهائه محددة كانت التي الزمنية المدة غير أيام لعدة المهرجان  .بتمديد

اليوم مساء زيارته خالل ذلك العنب,جاء الذهب"40مهرجان ثريات العنب عناقيد
ليبية" الص ز بمرك ك وذل ٬ ة السادس خته نس ي ة,ف بالنياب ة المنطق ن أمي ور بحض

الخطيب عبداللطيف د,المهندس الماج راهيم إب القصيم ة منطق ير أم سمو ار ,ومستش
اف العس ان عثم واء الج ون عي افظ اه,ومح والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير وم

ة بالمنطق ل النق إدارة دير وم ٬ وينع الص لمان س دس المهن يم القص ة بمنطق ة والزراع
ز مرك ورئيس ٬ دبيخي ال فهد باإلمارة الخدمات إدارة ومدير ٬ الشمري محمد المهندس

لوط مش ن ب كساب ن ب خالد ة,الصليبية واألهلي ة الحكومي ات الجه ديري م ن م دد وع
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 .والمهتمين
 

لشرحٍ تمعاً مس ٬ د الجدي للمقر االفتتاح شريط قص المهرجان لمقر سموه وصول وفور
بلغت تي ال ان للمهرج ة اإلجمالي احة المس عن وت46موجز واحت ٬ ع مرب تر م ف أل

المرفقات من وغيرها للبيع ومظلة ٬ العنب زراعي ومشتل خضراء مسطحات  .على

المهرجان ي ف ة المنطق ير أم م س تجول ة,ثم مختلف ام أقس ن م ه يحتوي ا م ى عل ع واطل
٬ ل الطف ومسرح ٬ المنتجة واألسر ة اليدوي الحرف ى عل ف ووق ٬ اركة مش زارع وم

للمهرجان المصاحبة واألهلية الحكومية المعارض في  .وتجول

وغرس زراعة ي ف ارك ش ث حي ب للعن الزراعي المشتل إلى أيضاً سموه توجه بعدها
 .شتلة

المناسبة بهذه المعد الخطابي الحفل بدئ ذلك م,عقب ث ريم٬ الك القرآن من آيات بتالوة
ز وتمي ق انطل ان المهرج أن ا فيه أوضح بة المناس بهذه كلمة الجواء عيون محافظ ألقى
والمتسوق ائع للب ة ووجه ذة ناف ب العن ان مهرج ون ليك القصيم ة منطق ير أم سمو بدعم
ه وخلق ٬ ة المتناهي ه منتج لجودة نظراً ٬ المنطقة في كبيراً اقتصادياً ومورداً ٬ والزائر
ين والمختص املين والع ٬ ب العن اج بإنت ن والمهتمي زارعين الم ن بي افس للتن اً فرص
د الجدي ع الموق د بتحدي موه س ه بتوجي يداً مش ٬ ه تحت درج تن تي ال ة التحويلي ات بالمنتج
ر تطوي ى عل اعد س ذي ال ٬ ريع الس ل حائ يم القص ق طري ى عل ع يق أن ب ان للمهرج
التسويق في الزيادة وأحدث والمسوقين المزارعين على وانعكس ٬ العام هذا المهرجان

قبله من المحدود دعم من المهرجان يجده ما علي لسموه الوفير الشكر مقدماً ٬. 

ة بلدي ه ب قامت ما فيها بين كلمة السالم ماجد المهندس القوارة بلدية رئيس ألقى ذلك بعد
ي ف اعدة والمس ة كاف االحتياجات ة تهيئ ي ف ود جه ن م المهرجان على المشرفة القوارة
تثمارية اس رص ف اد إيج ا أهمه دة ع داف أه ق لتحقي ٬ د الجدي ع الموق ذا ه ي ف ه إنجاح

المنتج هذا من واالستفادة العمل والشابات للشباب الفرص  .وإتاحة

من ه في ذلت ب تي ال ود والجه بالقصيم ب العن ان مهرج عن ي مرئ عرض قُدم ذلك إثر
ر توفي خالل من اقتصادية د عوائ ق لتحقي ٬ واالقتصادي ياحي الس الكرنفال هذا خالل

والزوار والمزارعين والمستثمرين المتسوقين بين والجمع ٬ والشراء للبيع  .ساحة

ي ف ب للعن مهرجان إقامة فكرة أن له كلمة في الصليبية مركز رئيس أوضح ذلك عقب
ع ورف ة تنمي خالل من ٬ ذلك في سموه بجهود مشيداً ٬ سموه من بدأت الصليبية مركز
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ي ف ارزة ب ة عالم ج المنت ذا ه بح أص تى ح زارعين الم دى ل ريفة الش ة المنافس روح
تمرة المس ه ومتابعت سموه ودعم ات بتوجيه اً منوه ٬ يز والتم الجودة خالل من المملكة

ذلك في الكبير األثر لها كان  .التي

المهرجان ي ف والمشاركين الرعاة القصيم منطقة أمير سمو كرم سموه,ثم ى التق ا كم
ي األهال ع م ًا مفتوح اًء لق د وعق ٬ ز المرك ر لمق ه زيارت خالل الصليبية ز مرك الي بأه
بإنتاج المتعلقة الموضوعات بعض ولمناقشة ٬ وآرائهم واحتياجاتهم لمطالبهم فيه استمع

المركز إنتاجه في بدأ الذي تطويره وسبل والخوخ  .العنب
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لتاريخ الصحفي 19/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوجه120عنوان شواطئ تنظيف في يشاركون متطوعاً

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الوجه120 شواطئ تنظيف في يشاركون  متطوعاً

 

 
 واس-الوجه

ة قراب ا فيه ارك ش شواطئها لتنظيف تطوعية حملة الوجه٬ محافظة بلدية 120نظمت
ًا حالي ة والمقام دم الق رة لك ر األحم ر البح ة لبطول احبة مص ادرة كمب ك وذل ا٬ً متطوع

المحافظة بلدية تنظيمها على تشرف والتي  .بالمحافظة
 

ة البيئ ة نظاف ى عل المحافظة ة بأهمي م منه عاراً استش ادرة المب ي ف المتطوعون وشارك
ا فيم ع٬ المجتم ة لخدم التطوعي ل العم ة ثقاف ة وتنمي ة التطوعي األعمال في والمشاركة
ون تك أن ى عل حرصهم دين مؤك المبادرة٬ إلى االستجابة في المتنزهين من عدد سارع

دائمًا نظيفة  .الشواطئ
 

ي ف أتي ت ادرة المب أن العطوي٬ هللا عبد بن محمود المهندس الوجه بلدية رئيس وأوضح
ف بمختل ات المخلف ن م ة البيئ ة نظاف ى عل اظ الحف ة بأهمي اطئ الش روّاد ة توعي ياق س
ي البيئ ي الوع ة تنمي ز وتعزي ة٬ البحري ة بالبيئ ام الع ي الوع توى مس ادة وزي ا أنواعه
واطئ الش ى عل ة المحافظ ة أهمي وم مفه يخ وترس ع المجتم اء أبن وس نف ي ف ه وغرس

الجميع بها لينعم جميله  .وإبقاءها
 

يومين لمدة ستستمر الحملة بأن  .مبيناً
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لتاريخ الصحفي 19/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يجذب:تبوكعنوان والفاكهة الورد خالل80مهرجان زائر أيام3ألف

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

يجذب:تبوك والفاكهة الورد خالل80مهرجان زائر  أيام3ألف

 

العنزي-تبوك  فايز

د فه األمير متنزه في األيام هذه تبوك مدينة تحتضنه الذي والفاكهة الورد مهرجان شهد
توافد مربع٬ متر مليون مساحة على يقع الذي سلطان خالل80بن وزائرة زائر ألف

مساء أنطلق الذي المهرجان من األولى الثالث رعاية)الخميس(األيام تحت الماضي٬
لطان٬ س ن ب د فه ير األم ة المنطق ي ف ياحية الس ة التنمي س مجل رئيس تبوك منطقة أمير

لمدة  .يومًا20ويستمر

ات الفئ ل لك بة المناس الفقرات ب اً تنوع وجدت تي ال ائالت والع األسر ان المهرج وجذب
الزوار استحسان والقت والمقيمين٬ المواطنين من وخارجها المنطقة أهالي من العمرية
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المقدمة البرامج في التنوع متابعة على حرصوا  .الذين
 

ن م ة المختلف اركات والمش ان واألرك ة األجنح ن م يراً كب دداً ع ان المهرج من وتض
والتثقيفية والتوعوية الترفيهية والفعاليات الحكومية  .القطاعات

 
اإلدارات ان أرك ى عل ان المهرج زوار ن م يرًا كب ورًا حض ة الدول ن أم اح جن هد وش
وات وق ة الخاص ن األم وات وق ة العام ث المباح ي ف ة والمتمثل ة التابع ات والقطاع
لمكافحة ة العام واإلدارة الوطني ات المعلوم ز ومرك األمن وطيران الخاصة الطوارئ
من النزول ومهارات باألسلحة للرماية حيا عرضاً للحضور الرئاسة وأتاحت التطرف٬
ة رماي ل مث ة الخارجي ات الفعالي ن م د العدي اح الجن ويتضمن اني٬ المب ام واقتح األبراج
ن ام ة رئاس راد ألف ة القتالي ارات المه تعراض واس ال٬ بالحب نزول ال ارة ومه بال األش
خالل من الصبغية ذخيرة بال ة الرماي ة بتجرب للكبار الفرصة إتاحة إلى إضافة الدولة٬

رمايتك"خيمة  ".جرب
 

مهرجان ي ف ى األول رة للم ام الع ذا ه ارك يش ذي ال للسجون ة العام ة المديري جناح أما
ي ف ة والنوعي الحية االص برامج ال ة طبيع برز ي اً معرض من فيتض ة٬ والفاكه ورد ال

برامج ك جون للس ة العام ة ة"المديري راقة"و"ثق ائلي"و"إش الع ت غيل"و"البي تش
لهذا"النزالء تتويجاً النزالء أيدي انتجتها التي واللوحات المجسمات بعض الى إضافة ٬

المنظم االصالحي  .النشاط
 

ة٬ النموذجي ة للمزرع لطان س ن ب د فه ير األم بجائزة للتعريف ركناً المهرجان ضم كما
ذوي ادي ون وك٬ تب ة وأمان ة االجتماعي ة والتنمي العمل وزارة وفرع التجارية٬ والغرفة
دد وع الخضراء تبوك ورابطة اإلنسان٬ حقوق وهيئة ٬ الوطنية المياه وشركة اإلعاقة٬

المنطقة في الكبرى الشركات  .من
 

ئة الناش اريع المش ألصحاب مجانية أركاناً تبوك منطقة في السياحة التنمية مجلس وقدم
ة الزراع وزارة رع ف ن بي اون التع هم أس ا فيم اريعهم٬ لمش والتسويق منتجاتهم لعرض
ع بي ذ مناف ير توف ي ف الوطني تراث وال ياحة للس العامة والهيئة االجتماعية التنمية وبنك

ومستحدثة متميزة بطرق المنتجة واألسر الحرف وأصحاب والمزارعين  .للمنتجين
 

أقيمت الفنون"كما ة"جادة الفني ال األعم ن م ة ومختلف منوعة مجموعة تضمنت والتي
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من للمواهب الفرصة وأتاحت ي٬ العرب والخط غال وأش وتصوير رسم ن م التشكيلية
ت أتاح ا كم ة المختلف ة الفني وهبتهم وم دراتهم ق راز إب ي ف وك تب ة منطق ات وبن اء أبن
م الرس ي ف واهبهم م راز وب اركة للمش ان للمهرج رين الزائ ال االطف ع لجمي ة الفرص

 .والتلوين
 

ة الموجه يقة الش العروض ن م دداً ع المكشوف ة والفاكه ورد ال ان مهرج مسرح وقدم
درجات الم ي ف دة المتواج اهير الجم ن م يرًا كب اعًال تف دت ووج ال٬ واألطف ائالت للع
ية الروس الظالم ور وطي ة العالمي يرك الس عروض رزت ب ا فيم للمسرح٬ المخصصة
ارك تش تي وال الحاضرين٬ وجوه في والدهشة االبتسامة ورسمت العائالت أبهرت التي

هي دول خمس تضمن:فيها ا كم ومصر٬ ا أوكراني تان وأوزبكس تان وطاجكس يا روس
ور والطي الفراشات ة حديق ا منه ى٬ األول رة للم ام تُق تي ال ات الفعالي من عدداً المهرجان

الفاكهة وحديقة والنادرة  .الناطقة
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لتاريخ الصحفي 19/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر في13عنوان المداخن واختبارات البيئي للتدقيق متخصصاً صناعية3برنامجاً مدن

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

في13 المداخن واختبارات البيئي للتدقيق متخصصاً مدن3برنامجاً
 صناعية

) 

 "الحياة"–الرياض
ة التقني ومناطق الصناعية للمدن السعودية الهيئة دن(تهتم ة)م البيئي دمات الخ ر بتطوي

للمستجدات طبقاً مستمر بشكل للتحديث يخضع علمي نهج وفق الصناعية٬ المدن داخل
نظام تأسيس إلى سباقة وكانت المجال٬ هذا في دن"العالمية ع"م مطل ة٬ البيئي إلدارة ل

للبيئة2013عام صديقة خضراء صناعية مدن إلقامة الرامي مخططها تنفيذ بهدف ٬. 

لـ العام المدير ذ"مدن"وأكد التنفي ز حيّ ت دخل النظام مراحل أن الم٬ الس خالد المهندس
روع للمش ى األول ة المرحل ة بداي ع ركةMEMS-Iم ش ع م بشراكة ذه تنفي م ت ذي ال

Fujitsuالتالية الصناعية المدن في المحيط الهواء جودة برصد المختصة :اليابانية٬
الدمام في الثانية والصناعية جدة٬ في األولى الصناعية الرياض٬ في الثانية  .الصناعية

 
ام ع ف منتص أن الم٬ الس ح توى2015وأوض مس ى عل يرًا كب وًال تح ام النظ هد ش ٬

أخرى ة نوعي وشراكة دة جدي برؤية أُطلقت الثانية المرحلة أن إذ والشراكات٬ التطبيق
السعودية ة البيئ قطاع شركة ية)Saudi Envirozone(مع الفرنس ة التقني ذات

لتشمل المتطورة٬ نَفّذت13وبرامجها هي"مدن"برنامجًا مباشر٬ بشكل ا منه :ستة
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ا٬ً بيئي الصناعية ات الطلب م وتقيي ئي٬ البي ش والتفتي ئي٬ البي والتصحيح ة٬ البيئي التوعية
بعة س ذ تنفي ي ف اول المق أداء ى عل وأشرفت ة٬ البيئي اطر المخ م وتقيي ئي٬ البي ل والتأهي

هي أخرى٬ ي:برامج البيئ دقيق والت الـمداخن٬ واختبارات المحيط٬ الهواء جودة رصد
الهواءISO 14001٬بنظام ملوثات انتشار ونمذجة والنوعية٬ الجودة ضبط كذلك ٬

اءات الكف اء وبن ة٬ متخصص ات بيان د قواع تخدام باس ة البيئي ة األنظم ة أتمت اً وأيض
البيئي"مدن"لمنسوبي المجال  .في

 
أن الم٬ الس دن"وبين الصناعية٬"م دن الم ي ف آت للمنش ة البيئي اءة الكف ع رف ي ف م تهت

ذا ه وفي لذلك٬ الالزمة اإلجراءات ثم ومن الخاطئة٬ الممارسات تحديد على بمساعدتها
المداخن ارات اختب نطاق يع وتوس ئي البي دقيق للت متخصصاً برنامجاً استحدثت اإلطار
ارات زي الي بإجم امج٬ البرن ي ف رئيسة صناعية مدن ثالث تغطية جرى إذ ونوعا٬ً كماً

من أكثر خالل400شمل من صناعية مدن ثمان تغطية تم حين في صناعية٬ منشأة
من أكثر بإجمالي المداخن اختبارات  .اختبارا350ًبرنامج

 
لـ العام المدير ة"مدن"وأفاد العالق يمات الجس تويات مس رصد واء اله جودة اس قي أن ٬

وث التل تويات مس ل تقلي ي ف ر أث ات البيان ذه له ان وك ة٬ الغازي الملوثات إلى إضافة به٬
توى مس ال حي ارير بتق الصناعية المنشآت زودت كما الصناعية٬ المدن في المرصودة

وادر ك راف وإش ة بمتابع ا تقليله ة وكيفي ات دن"االنبعاث دورات"م ال ل بأفض ة المؤهل
البيئة مجال في الخاصة  .التدريبية

 
أن السالم٬ من"مدن"وأكد عدد ي ف واء اله ات ملوث انتشار لنمذجة برنامجاً خصصت

تويات المس ى عل اإلجراءات ذه ه ة فاعلي دى م ان تبي ه خالل ن م م ت الصناعية٬ دن الم
تميَّز كما المتوقعة٬ البيئية"القصوى لإلدارة مدن بتخصيص"نظام ة الثاني مرحلته في

ة والنوعي ودة الج د وتأكي بط ض امج ركة)QA/QC(برن ش الل خ ن م ذه تنفي م وت ٬
Ricardo AEAد محاي رف كط ة ودة)Third party(البريطاني ج ة لمتابع

ك تمل كونها عالية بمصداقية تتمتع الشركة بأن علماً الهواء٬ جودة رصد برنامج بيانات
عام إنشائها منذ الدولي المستوى على البيئية باالستشارات عريقاً مبينا1915ًتاريخاً ٬

ذ تنفي تم ات6أنه الملوث ع جمي ب تراق تي ال الرصد٬ محطات ع لجمي ة ميداني ارات زي
الصناعية ة المدين ومنها الغبار٬ وذرات الكبريت وأكاسيد النتروجين أكاسيد مثل البيئية

الي بإجم اء٬ األحس ي ف ى ع42األول جمي اذ اتخ ن م د التأك ا خالله رى ج ارة٬ زي
ى إل إضافة ودة٬ الج ة عالي ة بيئي ات بيان ى عل للحصول ة٬ الالزم والتدابير اإلجراءات

لـ ملكيتها تعود التي الرصد محطات عمل استدامة  ".مدن"ضمان
 

ة"مدن"وتوّسعت الثاني ة المرحل خالل ا٬ً ونوع اً كم واء٬ اله ودة ج رصد عمليات في
بتشغيل حاليًا تقوم إذ المحطات11للمشروع٬ دد ع ادة وزي واء٬ ه جودة رصد محطة

لتغطي تزّود10الثابتة صناعية٬ ة٬"مدن"مدن البيئي ال للح وفورية مستمرة ببيانات
هواء جودة رصد محطة تدشين جرى فيما الصناعية٬ المدن في الجوية األرصاد وحال
ام الع ئي البي الوضع م لتقيي ة الالزم ات بالمعلوم د والتزوي الواعدة٬ المدن لتغطية متنقلة
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خالل من ة المدين تقبل لمس ل األمث ط التخطي ي ف يسهم ما المستهدفة٬ الصناعية للمدينة
أنواعها بحسب الصناعات مناطق تقسيم وطريقة قبولها يتم التي الصناعات  .أنواع

 
دن"وتضطلع ام"م الع ذ دمات2001من الخ ة متكامل الصناعية األراضي ر بتطوي ٬

على اليوم تشرف وهي العالمية٬ المعايير أعلى وتحت35وفق ة قائم صناعية ة مدين
دن والم ات المجمع ى عل رافها إش ى إل افة إض ة٬ المملك اطق من ف مختل ي ف ر التطوي

ورة المط ناعية الص ي األراض اوزت وتج ة٬ الخاص ناعية ر198.8الص مت ون ملي
القائمة الصناعية المدن وتضم اآلن٬ حتى مُنتجا3474ًمكعب  .مصنعاً
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لتاريخ الصحفي 19/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للعاصمةعنوان الحضري المشهد تحسن جهات ثالث

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18655العددالكاتب 1تكرار

للعاصمة الحضري المشهد تحسن جهات  ثالث

 

 "الرياض"-الرياض
 
 
 

ة اتفاقي ع بتوقي ة٬ والقروي ة البلدي والشؤون البيئة وزارتي بين المشتركة الجهود أثمرت
السعودية والشركة ات٬ النفاي إلدارة الوطني ز والمرك الرياض منطقة أمانة بين ثالثية
ة٬ العام تثمارات االس لصندوق ة المملوك الشركات إحدى دوير٬ الت إلعادة االستثمارية

الرياض بمدينة تدويرها وإعادة للنفايات المتكاملة اإلدارة أنشطة لبدء  .وذلك
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ذ لتنفي ا بينهم ترك المش يق والتنس اون التع ز تعزي ى عل ة الثالث راف األط تعمل وس
ن م مجموعة ق وتحقي اض٬ الري ة مدين ي ف ات النفاي إدارة لقطاع املة الش االستراتيجية

دوير ت ادة إع ا أبرزه ن م دوير٬ الت ادة إلع تراتيجية االس داف م%81األه حج ن م
يبلغ الذي الصلبة٬ البلدية للنفايات السنوي و3.4اإلنتاج نويا٬ً س طن %47ماليين

نحو البالغة والهدم البناء لنفايات السنوي اإلنتاج حجم ع5من ورف نويا٬ً س طن ماليين
در يق تي ال والشوارع اء األحي ي ف اثرة المتن دم واله اء البن مخلفات تدوير وإعادة وإزالة

بـ طن20حجمها  .مليون
 

ع جمي دوير ت إلعادة االستثمار في التدوير إلعادة االستثمارية السعودية الشركة وستقوم
والبالستيك والورق األسمدة مثل البلدية النفايات تدوير إعادة تشمل التي النفايات٬ أنواع

 .والمعادن
 

لمبادرة التجريبي النموذج حققه ما إلى اإلشارة ات"وتجدر حاوي ال ب ا"حي نفذته تي ال
ام الع ا انطالقته ذ من وس ملم ر أث ن م ة المدين اء أحي ض بع ي ف اض الري ة منطق ة أمان
ن م رز الف امج برن الل خ ن م ادرة المب تكمال اس ى عل ة األمان ت عمل ث حي ي٬ الماض
ع م ة والقروي ة البلدي الشؤون وزارة تسعى تي ال برامج ال م أه د أح يعد الذي المصدر٬
ة٬ بيئي تدامة اس ق لتحقي ة٬ المملك اء أحي ة كاف ى عل ه تعميم إلى للنفايات الوطني المركز
ين تحس في يسهم وبما أنواعه٬ بمختلف التلوث من والحّد النفايات إدارة كفاءة رفع عبر
ببه يس ذي ال البصري التشوه ومعالجة النفايات٬ من االستفادة وتعظيم الحضاري المشهد

اد وإيج وارع الش ي ف ات الحاوي ار اة"انتش وحي تدامة مس امرة ع ة وبيئ وي حي ع مجتم
 ".صحية
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الخبر تفاصيل

الخبر سلمىعنوان آل بجبل البن مزارع يتفقد الداير محافظ

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

سلمى آل بجبل البن مزارع يتفقد الداير  محافظ

 

عداوي  شائع

٬ سلمى آل ل بجب ن الب زارع م ٬ دة لب ن ب ناصر ن ب ايف ن تاذ االس داير ال افظ مح د تفق
المحافظة وقرى مراكز لمختلف التفقدية جوالته  .ضمن

 
ل بجب ادي الع د ني ة بقري الكي٬ الم أحمد بن جابر المواطن مزرعة الداير٬ محافظ وزار
ادرة مب من ض ة٬ المدعوم ن الب زارع م دى إح ك٬ مال ني ب داير ال ة بمحافظ لمى س آل
ووزارة اران ج ة بمنطق ة الجبلي اطق المن ير وتعم ر تطوي ة وهيئ عودية٬ الس و أرامك
ة الجبلي المحافظات ي ف ن الب مزارعي دعم ب ة العالق ذات الجهات من وعدًدا الزراعة٬

والريث"بمحافظات والعيدابي وفيفا والعارضة مالك بني  ".الداير
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يرة الكب ة بالعناي يدا مش زارعين٬ الم ل قب من المبذولة الجهود على الداير محافظ وأطلع
ي ف تخدمة المس ات التقني اهد وش ن٬ الب ول بمحص داير ال ة محافظ الي آه ا يوليه تي ال

والتحصيل  .الزراعة
 

زارع الم ن م ة المبذول ال واالعم المزرعة عن مفصل شرح إلى الداير محافظ واستمع
وايضاً ن للب ة الداعم ة الحكومي ادرات المب ن م تفادة االس ث حي من المالكي٬ أحمد جابر

المزرعة داخل الشتالت زيادة خالل من السنوي المحصول  .زيادة
 

ة تجرب ى إل ة المزرع داخل التجول اء أثن لبدة بن ناصر بن نايف الداير محافظ وشاهد
الفواكه من مختلفة اصناف و الموز وزراعة الهيل  .زراعة

 
ر الداي محافظة مزارعي عن نيابة و نفسه عن أصالة لبدة بن نايف الداير محافظ ورفع
ن األمي ده عه ي وول دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين خادم لمقام الشكر
ة وعناي واهتمام دعم من المزارعون مايجده على نائبه سمو و جازان منطقة أمير وإلى

المحافظة داخل الزراعية الحركة تنشيط على ايجابي بشكل  .أنعكست
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الخبر تفاصيل

الخبر بـعنوان والمياه للصرف مشروعات تنفذ الباحة لایر153مياه مليون

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 10تكرار

بـ والمياه للصرف مشروعات تنفذ الباحة مياه
لایر153  مليون

 

 

 واس-الباحة
روعات مش ن م دد ع ذ تنفي ي ف ة الباح ة منطق اه مي ة مديري رعت ش
ة المنطق ات محافظ ن م دد ع ي ف حي الص رف والص اه المي بكات ش

عن تزيد لایر153بتكلفة  .مليون
 

د أحم الباحة ة بمنطق اه المي لخدمات العامة المديرية متحدث وأوضح
الصحي الصرف مشروع تتضمن المشروعات أن جاليه٬ بن حمدان

ة بقيم المخواة لایر61بمحافظة بمحافظة,مليون اه مي ومشروع
بقيمة المشروع30الحجرة دم ويخ لایر تفيد18900٬مليون مس

بلغت شبكات بمحافظة,كم162بأطوال اه مي مشروع غلى إضافًة
ة بتكلف ق دم22العقي ويخ لایر ون أطوال5950ملي ب تفيد٬ مس

بقيمة,كم114شبكات القرى بمحافظة مياه ون40ومشروع ملي
ويخدم بلغت34462لایر٬ شبكات وبأطوال  .كم245مستفيدا٬ً
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ي يأت ة٬ الباح ة بمنطق اريع المش ذه ه ذ تنفي أن ى إل ه جالي ن ب ار وأش
برنامج ضمن المعتمدة والزراعة والمياه البيئة وزارة مشاريع ضمن

ني الوط ول اه2020التح للمي ة الوطني تراتيجية واالس ٬2030
ون يص ا بم ا٬ عليه ة والمحافظ ة المائي وارد الم تدامة اس منة المتض

والكفاءة الجودة عالية وخدمات آمنًا إمدادًا ويوفر  .البيئة
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لتاريخ الصحفي 19/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التعاقد)29(تدعو”البيئة“عنوان مسوغات إلستكمال ومتقدمة متقدماً

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 10تكرار

ومتقدمة)29(تدعو”البيئة“ متقدماً
التعاقد مسوغات  إلستكمال

 

 

 :الرياض–صراحة
والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ت على)29(دع ة ومتقدم دمًا متق

الل خ د التعاق وغات مس تكمال الس ك وذل ا ٬)15(وظائفه وم ي
اريخ ت ن م ارًا وزارة.هـ19/11/1440اعتب وان دي ر بمق

بالرياض والزراعة والمياه  البيئة

 

التالي الرابط خالل من األسماء على  :لالطالع
 

www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment4.aspx 
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لتاريخ الصحفي 19/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر في:البيئةعنوان إلكترونياً اآلبار حفر تراخيص أيام7إصدار

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

في:البيئة إلكترونياً اآلبار حفر تراخيص إصدار
 أيام7

 

التحديثات٬ من حزمة بعد أنه ٬ والزراعة والمياه البيئة وزارة أكدت
ات للقطاع ار اآلب ر حف راخيص ت ى عل ول الحص تفيدين للمس ن يمك
الل خ اً إلكتروني ود الوق ات ولمحط ة والزراع والصناعية ة 7البلدي

 .أيام

طلب• د(وإلتمام جدي ئر ب حفر رخصة ئر/إصدار ب ق /تعمي
بئر بئر/تنظيف اآلتي)ردم مراعاة  :يجب

ب• الطل دم مق ة طبيع د رد(تحدي ة,ف مؤسس او ركة ة,ش جه
 ).حكومية

تخدام• االس ن م رض الغ د ي(تحدي ناعي,زراع راض,ص اغ
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ة رب,بلدي الش اه ة(مي حكومي ار ود,)آب وق ات ات,محط الجه
المراقبة,الحكومية التغذية,آبار اختبارية,آبار  )آبار

ب• للطل ية الرئيس ات البيان جيل ن.تس م ة مجموع ى عل تمل وتش
إجبارية حقول وهي ع:مثال(الحقول الموق صاحب,معلومات اسم

االلكتروني,الطلب  ).الخ..البريد

إرسال• قبل صحيحة المسجلة المعلومات جميع أن من التأكد يجب
 الطلب

ك• جوال ى إل ية نص الة رس ال إرس م يت وف س ب الطل ال إرس د بع
التسجيل الستكمال االلكتروني بريدك إلى بالرجوع تفيدك  .المسجل

ة• عملي ال إلكم ي االلكترون د البري ي ف د التأكي ط راب ى عل غط اض
 .التسجيل
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لتاريخ الصحفي 19/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المواشي..بالصورعنوان مالك لتوعية وجدة والليث الجموم في بيطرية فرق

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

المواشي..بالصور مالك لتوعية وجدة والليث الجموم في بيطرية  فرق

صحية شهادات بإصدار مكة إلى مواشيهم نقل راغبي تطالب البيئة
 للتنقل

 

 

الراجحي  جدة-عبدهللا

وإرشادية توعوية حمالت المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع نفذ
والليث بالجموم المواشي سوق في بشروط-وذلك ات والتعليم ادات اإلرش ديم لتق دة وج

الشهادات على الحصول وكيفية المقدسة المشاعر أسواق إلى القطيع نقل بآليات الوزارة
عن ادهم وإرش ية الماش ي مرب ة لتوعي ة البيطري والنصائح ادات اإلرش ديم وتق الصحية
ن م داًء ابت ا دونه ن م المقدسة للعاصمة المواشي دخول يمنع والتي التنقل شهادة أهمية

وم اريخ13/11/1440ي ت تى ات3/12/1440وح التعليم ب حس
26



الحرام هللا بيت حجاج  .لسالمة
 

ية الماش ي مرب ع بجمي المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع وأهاب
دة وح أو وزارة لل رع ف رب ألق دم التق ة٬ المقدس مة للعاص يهم مواش ل نق ي ف راغبين ال
رز الف اط لنق للوصول ة معين اعات بس المحددة الصحية التنقل شهادات إلصدار بيطرية
خالل من ع الواق ى عل إصداره م ت ا م مطابقة ليتم المقدسة٬ العاصمة بمداخل البيطري

المقدسة العاصمة بمداخل البيطرية الحج  .فرق
 

تاريخ بعد أنه مبينة التنقل٬ شهادة تحمل ال مركبة أي بمرور يسمح لن أنه /3وأكدت
تاريخ12/1440 وحتى من13/12/1440هـ هادات الش إصدار سيتم هـ

ات بمحافظ وزارة ال ب ومكات ة٬ المقدس مة العاص داخل بم ة البيطري ج الح رق ف الل خ
والليث وجدة  .الجموم
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لتاريخ الصحفي 19/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اإللكترونيعنوان التسجيل خدمة تُطلق بصبيا المياه

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد466العددالكاتب 1تكرار

اإللكتروني التسجيل خدمة تُطلق بصبيا  المياه
 

جيالن:صبيا  سالم

ر عب ة إلكتروني ة خدم صبيا بمحافظة المياه فرع في ممثلًة للمياه العامة اإلدارة أطلقت
عار ش تحت ك وذل ة والخالدي مالية الش ارة الح ٬ القديمة صبيا أحياء في تسجيل ”رابط

ة المائي ا#خدماتك ة_خليناه رة”إلكتروني ومُيس هلة س التسجيل ة عملي ون تك ث بحي
الجديدة الشبكة من المياه خدمات على للحصول  .للجميع

 

توصيلة ى عل الحصول ي ف راغبين لل اآلن متاحة ة الخدم ذه ه أن ب اه المي ت أعلن د وق
ا تماًم ا قفله يتم س اء األحي هذه في القديمة الشبكات جميع وأن الجديدة الشبكة من منزلية
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اإلعالن هذا تاريخ من أشهر ثالثة بعد الماء فيها يتوفر  .ولن
 

ة اإللكتروني دمات الخ ل لتفعي تسعى ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة أن ذكر بال دير الج
ا فيم م يت ولكي اإللكتروني الرابط عبر للمواطنين المياه خدمة وإيصال التسجيل لتسهيل
بكات الش ا فيه ل تعم تي ال دن الم ل ك في المتبع حسب إلكترونًيا االستهالك احتساب بعد

 .الجديدة
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لتاريخ الصحفي 19/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وجدةعنوان المقدسة العاصمة في التفتيشية جوالتها تكثف البيئي التفتيش فِرق

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

في التفتيشية جوالتها تكثف البيئي التفتيش فِرق
وجدة المقدسة  العاصمة

 

 واس-جدة
ة وحماي اد لألرص ة العام ة للهيئ ة التابع ئي البي ش التفتي رق فِ ت كثف

المكرمة مكة بمنطقة ى,البيئة عل والتفتيش للمسح الميدانية أعمالها
العاصمة ن م كٍل في البيئة على المحتمل البيئي التأثير ذات المنشآت

جدة ومحافظة  .المقدسة
 

ي الحجيل ليمان س د ولي ة المكرم ة مك ة منطق في الهيئة مدير وأوضح
ام الع ذا ه ج لح دة المعتم ا خططه من وض ئي البي ش التفتي رق ف أن

ة1440 المكرم ة مك ن م ل ك ي ف ية التفتيش ا جوالته ت كثّف ٬ هـ
ن م د للتأك ة المقدس اعر المش ى إل لة الواص رق والط دة ج ة ومحافظ
ام النظ ي ف ا عليه وص المنص ة البيئي تراطات باالش آت المنش تزام ال
حة ص ى عل ة الهيئ رص ح ار إط ي ف ة التنفيذي ه ولوائح ة للبيئ ام الع
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فيه والعاملين الحرام هللا بيت حجاج  .وسالمة
 

ناعية الص آت المنش ملت ش ش التفتي ات عملي أن ي الحجيل ن وبيّ
الحج ات لبعث ة التابع الصحية والمنشآت والتموين اإلعاشة ومنشآت
ي البيئ أثير الت ذات المنشآت ع وجمي واالستراحات الوقود ومحطات
رية البش يزات التجه ة بكاف زوّدة م رق الف أن ى إل يرًا مش ٬ ل المحتم
رق الف وأن ٬ وجه أفضل ى عل ا مهامه أداء ن م ا تمّكنه تي ال واآللية

حيالها النظامية اإلجراءات واتخاذ المخالفات رصد على  .ستعمل
 

بيت وحجاج والمقيمين والمواطنين المنشآت أصحاب الحجيلي ودعا
ات مخالف أي عن الغ واالب الحج ة بيئ ى عل المحافظة إلى الحرام هللا

الرقم الساعة988على مدار  .على

32



 

لتاريخ الصحفي 19/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحج%20عنوان موسم لمواكبة للدقيق اإلنتاجية الطاقة في زيادة

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد18655العددالكاتب 1تكرار

الحج20% موسم لمواكبة للدقيق اإلنتاجية الطاقة في  زيادة

 

أبابطين.م  عبدهللا

حميدان-جدة   محمد

بة بنس دة٬ ج رع ف في للدقيق اإلنتاجية الطاقة األولى المطاحن ة%20رفعت لمواكب
من ألكثر مخزونها زيادة عن وكشفت الحج٬ موسم وع500احتياجات متن س كي ألف

ل الكام ا التزامه دة مؤك السعودي٬ السوق ي ف االستراتيجي الغذائي األمن تحقيق بهدف
ى عل اظ الحف ع م ة٬ العالمي الجودة معايير أعلى وفق الرحمن٬ ضيوف احتياجات بتلبية

األسعار  .استقرار
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م للشركة ذي التنفي رئيس ال د ن.وأك مطاح اءة كف ع رف ابطين أب دالعزيز عب ن ب دهللا عب
ال وق دقيق٬ ال جودة وتحسين اج اإلنت ادة زي بغرض ي«الدقيق ف ة عالي أرصدة ر تتوف

الحج م موس خالل وقت أي في األسواق في ضخها يمكن أن»المستودعات ى إل اً الفت ٬
إلى تصل جدة فرع في المخصصة دد200الكميات ع غ يبل حيث أسبوعيا٬ً كيس ألف

تفيدين والمس الء بة2334العم بنس ج الح م موس الل خ ا رفعه م يت ال٬ً %20عمي
أسبوعيا240ًلتصبح دقيق كيس  .ألف

 

ات معطي ى عل اًء بن اج احتي أي ة لتلبي ل الكام احن المط تعداد اس ى عل ابطين أب دد وش
أن ى إل يراً مش وزوار٬ رين ومعتم اج حج من الحرام هللا ت بي ضيوف وخدمة السوق٬

تبلغ إنتاجية بطاقة يعمل جدة يوميًا1680فرع دقيق  .طن
 

اير ين في أنشأت التي األولى المطاحن شركة أن إلى برنامج2017ولفت إطار ي ف م
ي ف أساسي دور ب تحظى تي ال الشركات من باتت للحبوب٬ العامة المؤسسة تخصيص
مستوى على المهمة االقتصادية الصروح أهم وأحد االستراتيجي٬ الغذائي األمن تحقيق
دة ع ي ف ة والنخال واألعالف دقيق ال ادة م اج إنت ي ف م مه دور ن م به تقوم لما المملكة٬

روع ف ة أربع توى مس ى عل غيلية التش ات العملي د تمت ث حي ة٬ بالمملك اطق دة٬«من ج
األحساء تبوك٬ إلى»القصيم٬ للقمح التخزينية السعة وتصل اك٬210 وهن ا٬ً طن ف أل

المطاحن دم وتق وك٬ تب رع لف ح القم ن م طن آالف لعشرة التخزينية السعة لزيادة خطة
ة اإلنتاجي ا طاقته غ وتبل ح٬ القم تقات ومش واألعالف دقيق ال منتجات من متعددة أنواعاً

و1.200 سنويا٬ً دقيق طن سنويا270ًمليون األعالف من طن  .ألف
 

ات احتياج ة بتغطي وم تق ى األول احن المط ركة ش أن ى إل ذي التنفي رئيس ال ار وأش
ارة التج وزارة دور ى إل يرًا مش ة٬ المطلوب فات والمواص ات بالكمي ة المحلي االستهالك
ر الكبي يق التنس إلى مشيراً السوق٬ في الطحين بيع عمليات مراقبة في المهم والصناعة
ن الطحي دفق ت ي ف اهمت س اع القط ة خصخص أن داً مؤك ة٬ حكومي ات جه دة ع ع م
ل ك لتغطي عة واس ة رقع ى عل الشركة داد امت ى إل وأدت منتظمة٬ بصورة للمستهلكين

السعودية  .األسواق
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لتاريخ الصحفي 19/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالنيتروجينعنوان البيئة؟:التلوث وحماية الغذاء إنتاج بين نوازن كيف

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد14846العددالكاتب 1تكرار

بالنيتروجين البيئة؟:التلوث وحماية الغذاء إنتاج بين نوازن  كيف

 

نّجار الهادي  عبد
 

والكبريت يوم الكالس جانب إلى والبوتاسيوم٬ والفوسفور النيتروجين مثل المغذيات٬ تعد
الغذاء وإنتاج النبات لنمو ضرورية عناصر وغيرها٬ والزنك٬ ال.والنحاس ن حي ي وف

ات إلنب ة الكافي ذيات المغ ى عل الحصول ن م الم الع أنحاء بعض في المزارعون يتمكن
ي ف مفرطة ادة زي تشهد أخرى اطق من فإن الجائعة٬ للبطون الطعام وتوفير المحاصيل
ث تلوي ن م ك ذل ببه يس ا م ع م المحيطة٬ البيئة إلى وتسربها المغذية العناصر استهالك

المهمة اإليكولوجية للنظم وتقويض المياه  .إلمدادات
 

ومهملة خطيرة  مشكلة
 

نحو يشكل إذ ة٬ الطبيع ي ف ير وف بشكل تروجين الني واء78يوجد اله ن م ة المائ ي ف
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أو ة البيئ ى عل ذكر ت مضار ه ل وليست للغاية٬ مستقر هذه حالته في وهو نتنفسه٬ الذي
ا٬ً.اإلنسان كيميائي ناشطة أخرى ات مركّب ي ف تروجين الني ال إدخ د عن ر األم ويختلف

منذ كيميائية أسمدة شكل على صناعياً إنتاجها يتم التي واليوريا٬ والنيترات األمونيا مثل
الماضي القرن  .مطلع

 
جعل األسمدة٬ صناعة في بوش وكارل هابر فريتز األلمانيان حققه الذي االختراق إن

ّدة ع رات م الزراعي اإلنتاج مضاعفة الممكن الممارسات.من ت تراجع ت٬ الوق ع وم
عن الناتج الطبيعي السماد استخدام مثالً تشمل التي األراضي٬ إنتاجية لتحسين التقليدية
ات٬ كالبقولي واء٬ اله تروجين لني ة المثبّت المحاصيل زراعة أو الحيوانات٬ روث تخمير

خصوبة أكثر أخرى أرض قطعة إلى االنتقال ببساطة  .أو
 

م ت محاصيل ى عل ذائهم غ ي ف دون يعتم العالم سكان نصف نحو أن حالياً العلماء ويقّدر
النيتروجينية األسمدة سيما ال الكيميائية٬ األسمدة باستخدام أن).األزوتية(إنتاجها على

مقابل دون تكن لم الكيميائي٬ السماد وقودها كان التي الخضراء الثورة واألنشطة.هذه
و نح نوياً س ج تنت تي ال رية ي120البش التفاعل تروجين الني ات مركّب ن م ن ط ون ملي

كبيراً قسماً طن80نحو(تخلّف والتربة)مليون والماء الهواء  .يلوث
 

وث التل اقي ب زى يُع ا فيم العالمي٬ النيتروجيني التلوث ثلثي عن مسؤولة الزراعة وتعد
وري األحف الوقود وحرق الماشية٬ ونفايات المنزلي٬ الصحي الصرف مياه ك.إلى ولذل

ي؛ الزراع اع القط ي ف تروجين الني إدارة ب ادة ع رتبط ي وث التل ذا ه ع م ل التعام إن ف
اه المي إدارة ك أوسع٬ ة بيئي قضايا ضمن درج تن األخرى التلوث مصادر أن خصوصاً

الهواء تلوث من والحد المناخ تغيُّر  .ومواجهة
 

خالل من بالتربة الضرر إلحاق على النيتروجيني التلوث تأثير يقتصر ال النتائج٬ وفي
دادات إم ال يط ل ب وتصّحرها؛ خصوبتها تنزاف واس فيها٬ الحيوية الكتلة على القضاء

اً وبيولوجي اً كيميائي ة مختلف بطرق ا ويلوثه ة العالمي اه د.المي أح و ه بي الطحل ار االنفج
و النم يز تحف ي ف ذيات بالمغ اه المي راء إث بب يتس ث حي ني؛ النيتروجي وث التل اهر مظ
ى عل بالتالي وتقضي الماء٬ في الموجود األكسجين تستهلك التي النباتية للعوالق السريع

ميتة مائية مناطق تشكيل في يتسبب مما الحية٬  .األنواع
 

مساحة على المغذيات٬ من الزائدة الحمولة عن الناجم األكسجين٬ نضوب 240ويؤثر
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ا منه الم٬ الع توى مس ى عل ع مرب تر كيلوم ف اه70أل المي ن م ع مرب تر كيلوم ف أل
و ة٬ احلية170الداخلي الس اطق المن ن م ع مرب تر كيلوم ف ق.أل المناط دد ع غ ويبل

نحو حالياً الميتة من400البحرية القرب ب ة ميت اطق من دة ع ا بينه من عالميا٬ً منطقة
ي وف جدة٬ مدينة قبالة األحمر البحر وفي ُعمان٬ خليج في كما العربية٬ البلدان شواطئ

تونس وشمال النيل نهر مصب عند المتوسط  .البحر
 

يصل ث حي الزراعة؛ ق طري عن النترات ب الي الع للتلوث الجوفية المياه تتعرض كما
للخطر ان اإلنس صحة ويعّرض ا معالجته ة كلف يرفع ف الشرب٬ اه مي ى إل التلوث .هذا
وث تل ن م ة الزراع ى عل ادها اقتص ي ف د تعتم تي ال ة العربي دان البل ع جمي اني وتع
غزة ي ف ة الجوفي اه المي ي ف ترات الن كمية وترتفع بالنترات٬ الجوفية المائية مصادرها

إلى مياه800مثالً في عالمياً به المسموح األقصى الحد تفوق وهي اللتر٬ في مليغرام
وهو  .مليغراما50ًالشرب٬

 
مباشر ير غ بشكل سواء الحراري٬ االحتباس زيادة في النيتروجيني التلوث يساهم كما

لنحو األسمدة استهالك تصنيعها2٬إلى1نتيجة د عن وري األحف الوقود من المائة في
د أح و وه ة٬ الكيميائي مدة األس ن ع تروز الني يد أكس رر تح ل بفع رة مباش ة بطريق أو

عن أثيره ت د يزي ذي وال ة٬ الدفيئ ازات ون300الغ الكرب يد أكس أثير ت عف ومن.ض
ل المقاب ي ف ني يع العضوي ون الكرب ن م ا لمحتواه ة الترب ارة خس إن ف رى٬ أخ ة ناحي

الجو في الكربون نسبة  .ارتفاع
 

تجاوزها جديّة مشكالت أربع بين من واحد النيتروجين أن كثيرون يرى األسباب٬ لهذه
ه عن ة رجع ال اجئ مف ئي بي ير تغي حصول ى إل ؤدي ي د ق مما األرض٬ ا.كوكب وبينم

ي عالم ام باهتم وي الحي وع التن دان وفق ات الغاب ة وإزال اخ المن ر تغيّ كالت مش ى تحظ
اتفاق غياب في خصوصاً عنه؛ النظر وغض النيتروجيني التلوث تجاهل يجري واسع٬

مواجهته جهود تنّسق عالمية منظومة أو  .دولي
 

النيتروجين استخدام  كفاءة
 

ي ف يفرطون م يجعله أراضيهم٬ ا تنتجه تي ال الل الغ كمية لزيادة المزارعين حماس إن
االصطناعية النيتروجين مركّبات تدّمر.استخدام ما عادة المركّبات هذه فإن وللمفارقة٬

تثريها أن بدل خالل.التربة ات النبات ى عل األسمدة مردود تراجع هو الدهشة يثير وما
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من اً عالمي تروجين الني تخدام اس اءة كف تراجعت حيث الماضية؛ ة50العقود المائ ي ف
نحو1961سنة حاليا42ًإلى المائة  .في
 

من د الهن ي ف اءة الكف انخفضت إذ النيتروجين٬ استخدام في أداء أسوأ آسيا قارة وتشهد
من30إلى40 اءة الكف ت تراجع ث حي الصين؛ في فهو األسوأ األداء أما المائة٬ في
نة60 س المائة ى1961في إل ا25ًلتصل حالي ة المائ ي ينات.ف تحس ك ذل ل ويقاب

ت حافظ إذ ة٬ المتقدم دول ال ن م ير كث ي ف تروجين الني تخدام اس اءة كف ي ف عة متواض
يبلغ الذي معدلها على المتحدة قرن68الواليات نصف طيلة المائة  .في

 
بأسعار ة الكيميائي مدة األس ر توف ا هم يوية٬ اآلس دول ال ي ف الكفاءة لتراجع سببان هناك
رن ق نصف ل قب دأت ب تي ال الخضراء٬ الثورة لمحاصيل الوراثي والتركيب رخيصة٬

البشر من المتزايدة لألعداد الطعام  .لتوفير
 

على الحائز بورلوغ٬ نورمان مثل باحثون٬ أنتج العشرين٬ القرن منتصف ائزة«في ج
ل د»نوب جي كل بش تستجيب تي ال رز٬ وال ذرة كال وب٬ الحب ذار ب ن م ة مختلف اً أنواع ٬

األسمدة افة نشر.إلض زارعين الم ى عل ب يج المحاصيل ذه ه و نم ادة لزي وببساطة٬
مدة األس ن م د اقص.مزي التن ي ف ردود الم ذ يأخ ميد التس ي ف راط اإلف ع م ن.لكن وبي

ي ف المزارعون تمر يس د٬ ح د أبع ى إل اج اإلنت ادة زي ي ف ة والرغب السماد سعر رخص
األسمدة من مزيد ضعفي.إضافة ولهم حق في الصينيون المزارعون ينشر لذلك٬ نتيجة

األوروبيون نظراؤهم ينشرها التي  .الكمية
 

يوية اآلس دول ال ى خط ى عل ة األفريقي دول ال ير تس أن يرون كث ى ت.ويخش الوق ي فف
ة محدودي بسبب األسمدة ن م ة قليل كميات األفارقة المزارعين معظم يستخدم الحاضر٬

الشرائية القوة وضعف األسواق في المادة هذه ة.عرض إنتاجي متوسط د يزي ال ذلك ول
ي ف ان أطن ة بثالث ة مقارن األرض٬ ن م ار هكت ل لك د واح طن عن ا أفريقي في الحبوب

مالية الش ا وأميرك ا أوروب ي ف ان أطن وسبعة اآلسيوية٬ الدول من.أغلب رغم ال ى وعل
ث حي د؛ جي بشكل ا منه المحاصيل تفيد تس أفريقيا٬ في المضافة األسمدة كمية محدودية

إلى النيتروجين استخدام كفاءة عالميا72ًتصل األفضل وهي المائة٬  .في
 

م فيه ا بم ع٬ الجمي دها يؤي خضراء ورة ث خالل من ذاء الغ ير لتوف أفريقيا تسعى وبينما
يناريو الس ق تطبي ن م المخاوف زز تتع ة٬ الخيري س غيت ل بي ة ومؤسس دولي٬ ال ك البن
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السمراء القارة أرجاء جميع في األسمدة من مزيد باستهالك تجب.اآلسيوي ل ه ن ولك
العالمي؟ النيتروجين إدارة لتحسين بالجياع  التضحية

 
أفضل اً ذاتي واء اله ن م تروجين الني ت تثبي تستطيع الغالل من أنواع ابتكار يكون ربما

واحد آن في الغذائي األمن وضمان النيتروجيني٬ التلوث لمواجهة يجري.خيار وحالياً
المناسبين٬ والزمان المكان في دقيق بشكل السماد من لإلفادة المقاربات من كثير اختبار
وهي ات٬ النبات جذور ن م القرب ب ة الكلف ة متدني مدة أس ات حبيب غرس الً مث ذلك ومن

العاملة لليد الكبيرة حاجتها من الرغم على بنغالديش٬ في اختبارها يجري  .طريقة
 

باسم يعرف بات ما على حاليًا المتقدمة التكنولوجيا الدقيقة«وتنطوي وهي»الزراعة ٬
ات النبات حة ص ل تحلي ى عل ل تعم تي ال ة٬ المتقدم ابات الحس اد اعتم من تتض ة ممارس
ة لكمي ص مخص امج برن ير توف ل أج ن م ة٬ المحلي س الطق وال وأح ة الترب روف وظ

األسمدة استخدام  .وتوقيت
 

تروجين٬ الني كلة لمش جزئي حل من أكثر ليس األسمدة استخدام في القصور إصالح إن
رف الص اه مي ة ومعالج ات٬ الحيوان روث إلدارة ة عالمي ود جه ى إل ة الحاج ى تبق إذ

الغذائي نظامنا وتغيير الطعام٬ هدر وتقليل لتشجيع.الصحي٬ ة حاج اك هن تكون ولعله
الكربونية لبصمتهم مماثل بشكل النيتروجينية ببصمتهم االهتمام على  .الناس

 
ة المعالج توجب يس ة النيتروجيني مدة لألس ي العقالن ير غ تخدام االس أن ح الواض ن م

ة البيئ ي ف تروجين الني ائض لف األهم المصدر باعتبارها من.الفورية٬ ك ذل ون يك ل فه
س باري ي ف جرى ا كم ني٬ النيتروجي وث التل لخفض المي ع توافق إلى الوصول خالل
نة س ول بحل ف النص ى إل ائض الف تروجين الني ة كمي ض خف إن اخ؟ المن ر تغيُّ أن بش

األسوأ2050 يجنبنا قد لكنه كوكبنا؛ قدرة يتجاوز هدف وهو تحقيقه٬ يمكن  .هدف

39



 

لتاريخ الصحفي 19/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للوزير»أرصاد«موظف150عنوان بـ15:يشكون »المحسوبية«ترقية

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19322العددالكاتب 1تكرار

للوزير»أرصاد«موظف150 بـ15:يشكون ترقية
 »المحسوبية«

 

 
 

هزازي  h_hzazi@)جدة(حسين

ى»عكاظ«علمت تلق الفضلي دالرحمن عب دس المهن والزراعة والمياه البيئة وزير أن
من أكثر من ة150شكوى ترقي أن بش ة٬ البيئ ة وحماي األرصاد هيئة في 15موظفا

بـ فوها وص تثنائيا٬ً اس ا وبية«موظف ولهم-»المحس ق د ح ى ن-عل المترقي أن زعم ب ٬
وارد الم دير م ب ومكت تركة المش دمات للخ ه ونائب ام الع رئيس ال ب مكت ي ف ون يعمل

 .البشرية
 

الشكوى ا(وحسب عليه اظ«اطلعت إن)»عك رت«ف أق تي ال ة المدني ة الخدم ة الئح
رار ق ها أساس ى عل در ص تي وال وزارة٬ ال ة بموافق تثنائية اس رقيتين ت وظفين م ة بترقي

عادلة تكن لم المتميزين٬ الموظفين لحصر لجنة تكوين والمتضمن حد-»الوزير على
 .-وصفها
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دم ع ا منه ة٬ جوهري مالحظات دة ع نجد المرشحين ة قائم ى إل النظر ب ه أن وأوضحت
للخدمات ه نائب أو ام الع رئيس ال ن م الموظف رب ق دى م ا وإنم ار لالختي معيار وجود
س ولي ار٬ باالختب اءات والكف ؤهالت الم إلى ينظر لم اللجنة٬ أعضاء ألحد أو المشتركة
ة المقترح ة الوظيف ى عل حتى للموظف ي الفعل والعمل الوظيفة مسمى بين تطابق هناك

المرشحة األسماء أن كما و6للترقية٬ ة٬ اللجن س رئي ب مكت ن م وظفين ن7م موظفي
وارد الم دير م ب مكت ن م ان وموظف تركة المش للخدمات ام الع رئيس ال ب نائ مكتب من

 .البشرية
 

ر كبي ارق ف اك هن يوجد حيث العلمية المؤهالت بتدقيق شكواهم٬ في الموظفون وطالب
اءلوا وتس للموظف٬ الفعلي والعمل الوظيفة ومسمى التخصص أساس«:بين أي ى عل

الموظفين لكل ثابت معيار يوضع لم ولماذا اعتماده تم الذي المعيار هو وما اختيارهم تم
اجتيازه  .»ليتم

 
ة بقيم دة بج البحوث د ومعه ة الهيئ ن بي ة اتفاقي اك هن أن حوا لایر96٬وأوض ون ملي

تدريسهم م يت ث بحي ة الهيئ ي لموظف ة اإلنجليزي ة للغ دورة تجهيز بنودها أحد 3ضمن
لمدة بريطانيا إلى ابتعاثه يتم يجتاز ومن اإلنجليزية اللغة بمعهد أخرى3٬أشهر أشهر

الترقية في األسماء هذه بعض على الدورة هذه  .واختصرت
 

استفسرت ا اظ«وفيم دكتور»عك ال ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة باسم اطق الن ن م
س رئي ومرجع األرصاد ة هيئ أن ش ا أنه د أك الشكوى٬ صحة حول ل٬ الخي أبا عبدهللا

البيئة وزارة شأن من فليست الموظفين ترقيات أما للوزارة٬  .الهيئة
 

أي ة ترقي م يت م ل ه أن اني٬ القحط ين حس اد األرص ة هيئ م باس اطق الن د أك ه٬ جانب ن م
اً مطالب ال٬ أو ة حقيق ت كان إن م يعل ال الموجودة الشكوى أن مبينا اللحظة٬ حتى موظف

الشكوى حيثيات من للتحقق  .بمهلة
 

وأوضحوا اعي٬ االجتم التواصل ع مواق بر ع وظفين الم من عدد شكا أخرى٬ جهة من
ى عل يحصلون ن م ط فق م ه األرصاد٬ هيئة في الموظفين من كبيرا عددا هناك أن فيها
عشرات خدموا متخصصين ال إهم وتم الدولة٬ خارج واالنتدابات والدورات الترقيات

دورات أو ترقيات دون  .السنين
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الخبر تفاصيل

الخبر الباحة»الجراد«عنوان يناشدون..يغزو المحاصيل:والمزارعون من تبقى ما وصور(أنقذوا )فيديو

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

الباحة»الجراد« يناشدون..يغزو تبقى:والمزارعون ما أنقذوا
المحاصيل وصور(من  )فيديو

 
 

الكثيف ار االنتش ن م دة٬ بي ز ٬مرك ة الباح ة منطق ي ف ه الفواك زارع م أصحاب اشتكى
ت وأتلف ٬ زارع الم راد الج ن م ة هائل داد أع غزت ث ٬حي ة المنطق في الجراد ألسراب
ق تدف الزال ا فيم ٬ النضوج ى عل ا أغلبه شارف تي ال مية والموس تانية البس المحاصيل

المزارع في المحاصيل بقية يهدد الجراد  .أسراب
 

بالتدخل ة المعني ات الجه ة مزرع صاحب وهو دي الغام د محم مبارك المواطن وناشد
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العام هذا الزراعي الموسم يهدد أصبح الذي الجراد ومكافحة  .العاجل
 

الجهات جميع بمشاركة ٬ موحدة عمليات غرفة تكوين بضرورة المنطقة أمير ناشد كما
 .الحكومية

 
من ثر أك ذ من ة الحال ذه ه ن م انون يع زارع الم ومالك األهالي أن الغامدي 3وأوضح

جديد يوم كل صباح مع الخطر تزايد إلى مشيرا ٬ مضت  .أسابيع
 

من يرة الكب األسراب ور ظه د بع ددة مه ة المنطق ي ف زارع الم جميع إن الغامدي وقال
ير كب بشكل تانية البس المحاصيل ى عل قضت تي وال راد ة.الج المعني ات الجه ب وطال

ي الت كلة المش ذه له حل ووضع ه ومكافحت الجراد ار النتش حد لوضع العاجل بالتدخل
منها تبقى ما وتهدد محاصيلهم ذلناه”وزاد.أتلفت ب ذي ال ومجهودنا تعبنا يأكل الجراد

العاجل التدخل من البد ٬ حلمنا ويسرق العام  ”طوال
 

مستوى ى عل ب والعن ان الرم اكهتي ف اج بإنت دة بي وادي وخاصة الباحة منطقة وتشتهر
عليه والقضاء الجراد لمحاربة الجهود مضاعفة يتطلب ما ٬  .المملكة

 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/p-HjZ8fVHyM 
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الخبر تفاصيل

الخبر م15اشتعالعنوان مالك«في2ألف بني »شوالن

الخبر الخبراالثنين-22/07/2019-19/11/1440تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

م15اشتعال مالك«في2ألف بني  »شوالن
 

 
 

اللحياني المكرمة(أحمد  amead9999@)مكة

في شب حريقا مالك٬ بني حداد بمركز المدني الدفاع إلدارة التابعة اإلطفاء فرق طوقت
بـ مساحتها تقدر وأشجار مترمربع15حشائش  .ألف

 
ف ناي د الرائ ف المكل ة المكرم ة مك ة بمنطق دني الم دفاع ال م باس دث المتح ب وبحس
القرب ب وأشجار ائش حش ي ف يران الن باندالع بالغا تلقى العمليات مركز فإن الشريف٬
ة مجموع ي ف ار الن تعال اش عن ارة عب مالك٬ بني حداد لمركز التابعة شوالن قرية من

بـ احتها مس در تق وعرة ة جبلي بمنطقة واألشجار الحشائش وتمت100×150من م٬
إصابات أي حدوث دون وإخمادها النيران على  .السيطرة
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