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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مبادرةعنوان يدّشن الجوف أمير خضراء"سمو واحة تطوعية"الجوف اتفاقيات توقيع ويشهد

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

مبادرة يدشّن الجوف أمير واحة"سمو الجوف
تطوعية"خضراء اتفاقيات توقيع  ويشهد

● 

 واس-سكاكا
ز عبدالعزي ن ب واف ن ن ب فيصل ير األم الملكي السمو صاحب دشّن

ادرة مب وم٬ الي وف الج ة منطق ير خضراء"أم ة واح التي"الجوف
الجوف منطقة أمانة  .تبنتها

وف الج ة منطق ن أمي وم الي ه بمكتب موه س تقبال اس الل خ ك ذل اء ج
ومساعديه الشرعان محمد بن عاطف المهندس  .المكلف

ن م ادرة المب ن ع ي تعريف ديو في ى عل اء اللق الل خ موه س ع واطل
عشر خالل شجرة ون ملي زراعة تستهدف التي الشرعان٬ المهندس
برامج مع المبادرة وتتكامل المنطقة٬ وقرى مدن كامل تشمل سنوات
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ل قب موه س ا أطلقه تي ال الجوف ة منطق ر تطوي تراتيجية اس وأهداف
أشهر  .عدة

جير التش ادة زي ى عل تعمل س ادرة المب أن ى إل ة المنطق ن أمي ت ولف
الحكومية والمباني والمساجد الجوامع وساحات والمتنزهات بالحدائق
ارت اخت ث حي ة٬ اإلقليمي رق والط وارع والش باب الش ز ومراك
ا زراعته تتم وس المنطقة بيئة تناسب التي األشجار من عدداً المبادرة
وف الج ة كجامع ة الحكومي ات القطاع ع م راكة بالش ا أبنائه واعد بس
ع م الشراكة تتم س ا كم وغيرها والطرق واألوقاف والصحة والتعليم

بالمنطقة البيئية  .الروابط
ن بي اقيتين اتف ع توقي ين التدش اء أثن الجوف ة منطق ير أم سمو وشهد
الخضراء سدر رابطة مع وأخرى الخضراء٬ أرضنا ورابطة األمانة
ز وتعزي ة البيئي االت والمج ادرة بالمب ق يتعل ا فيم ترك المش اون للتع

المدني المجتمع مؤسسات مع  .الشراكة
ادرات المب ذ لتنفي ي التطوع ل العم ى عل ة الموقع ات االتفاقي ت ونص
تعانة واالس ل العم وورش رات والمحاض ة التوعوي الت والحم
ا فيم بالتنسيق ل العم ير س ى عل واإلشراف المتطوعين٬ بالمختصين

 .بينهما
حيث شجرة٬ أول بزراعة ادرة المب سموه بارك التدشين نهاية وفي
ة األمان ن م ادرة المب ق وفري الجوف منطقة ألمين شكره عن أعرب

التطوعية  .والفرق
ادرة المب شعار يحمل تذكارياً درعاً الجوف منطقة أمين قدم ذلك بعد

 .لسموه
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تميمعنوان بني بحوطة والتمور العسل مهرجان المقبل..انطالق أكتوبر

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

تميم بني بحوطة والتمور العسل مهرجان المقبل..انطالق  أكتوبر

 

الشثري.م  منصور
  

مهرجان م لتنظي المتخصصة٬ الوطنية الشركات إحدى مع عقدا الرياض غرفة أبرمت
ي ف ه فعاليات تنطلق والذي تميم بني بحوطة والتمور ق1441صفر4العسل المواف م

أسبوع2019أكتوبر3 لمدة ويستمر  .م
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ة بموافق ثري الش دهللا عب ن ب منصور دس المهن ة الغرف إدارة س مجل س رئي ب نائ ونوه
المهرجان إقامة على الرياض منطقة أمير بندر بن فيصل األمير الملكي السمو صاحب
الرياض غرفة تعاقد أن إلى مشيرا بالمحافظة٬ والتمور العسل إنتاج نشاط يعزز والذي
ات للمهرجان ة تقدم ا بم وة أس ان المهرج م دع ى عل ة الغرف رص ح د يؤك م المنظ ع م
في وذلك الحريق٬ بمحافظة الحمضيات مهرجان آخرها وكان المحافظات ببقية المماثلة
ى عل ال األعم ال رج جيع وتش ادية االقتص ة الحرك يط تنش ي ف ة الغرف اهمة مس ار إط
قطاع وازدهار التنموية المعطيات على ينعكس بما محافظة بكل النسبية المزايا استثمار

بالمحافظات  .األعمال
 

والمتسوقين الزوار من مزيد جذب في تسهم المهرجانات هذه مثل أن الشثري وأضاف
ى عل س ينعك ا بم ا فيه تثمار االس ي ف ع التوس ى عل جع يش ا مم المحافظة اج إنت لشراء

المحافظات ألبناء عمل فرص وتوليد االقتصادي  .القطاع
 

والمصانع المنشآت ار كب ت حث د ق اض الري ة غرف أن ثري الش منصور المهندس وأكد
مع لتتكامل بالمهرجان المشاركة على والجمعيات والعسل التمور بمنتجات المتخصصة
ن م تفادة لالس ة التحويلي والعسل ور التم صناعات ي ف بالحوطة والعسل التمور منتجي

لها االستثمارات من مزيد وجذب بالمحافظة اإلنتاجية  .القدرات
 

ة والتدريبي ة التأهيلي برامج ال ا قريب تطلق س اض الري ة غرف أن ى إل ثري الش ار وأش
ل العم سوق ي ف ة المطلوب ارات المه أحدث على المحافظات في العمل لطالبي المجانية

الرياض مدينة في أقيمت التي العديدة لبرامجها امتدادا الحديثة  .والتقنيات
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بعنوانعنوان محاضرة ينظم بيشة صفري التمور"مهرجان نموذجاً–تسويق بيشة "صفري

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

بعنوان محاضرة ينظم بيشة صفري التمور"مهرجان –تسويق
نموذجاً بيشة  "صفري

 
 

 واس-بيشة
بيشة صفري مهرجان فعاليات هامش على وم1441نُظمت الي ة,هـ علمي محاضرة

التمور"بعنوان اً–تسويق نموذج ة بيش ال,"صفري األعم ة بكلي اعد المس تاذ لألس
العبسي محمد بن نبيل الدكتور بيشة  .بجامعة

 
النخيل مميزات إلى المحاضرة خالل العبسي الدكتور ودعم,وتطرق المجتمع واهتمام

النخيل لزراعة السعودية العربية ور,المملكة التم على التصنيع,والطلب ات ,ومعوق
ور للتم المي الع وق ور,والس للتم ويقية التس ديات التح ى إل افة ن,إض م دد ع ديم وتق

التمور تسويق نظام لتحسين  .المقترحات
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المزارعين"عنوان للتمور"خدمة عنيزة موسم ينظمها ندوة

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المزارعين" للتمور"خدمة عنيزة موسم ينظمها  ندوة

 

 
 واس-عنيزة

للتمور عنيزة موسم حول40نظم مشتركة ندوة المزارعين"أمس٬ اون"خدمة بالتع ٬
ور٬ والتم ل للنخي ني الوط ز والمرك ة الزراعي ة التنمي ندوق وص ة الزراع ب مكت ع م
ة الغذائي المدينة بمسرح وذلك السليم٬ ابراهيم بن عبدالرحمن عنيزة محافظ –بحضور

المحافظة  .-شرق
 

مشحن دكتور ال يزة بعن ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دير م الندوة في وتحدث
ب المكت ادرات ومب ة بالمحافظ زارعين الم ة خدم في يزة عن ب مكت دور ن ع حن المش
ام الع ذا ه ب المكت إدارة ه انتهجت الذي التوعوي البرنامج على الضوء مسلطاً وخدماته٬

للتمور عنيزة موسم مع  .وشراكتها
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صالح بن سليمان المهندس بالقصيم والتمور للنخيل الوطني المركز مدير بين جانبه من
ادرات مب إحدى ي ه والتمور ل النخي اع لقط ة اإللكتروني ة الوطني ة البواب أن ي الجطيل
ي وه ور٬ والتم ل للنخي ني الوط ز المرك ديرها ي تي ال ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة

وهي رئيسية مشاريع أربعة على ترتكز ى:مبادرة عل ة مبني عودية الس ور للتم ة عالم
الشحن خدمات تقدم التي اللوجستية٬ الشركات لربط إلكتروني ونظام قياسية٬ مواصفات
ط ورب ا٬ وتفعيله ة الحالي بردة الم ازن المخ ط رب ى إل افة إض برد٬ الم والتخزين ل والنق

للتمور التجاري للتداول إلكتروني متجر وإنشاء إلكترونياً الخدمات  .مزودي
 

ي الحرب امي س ة الزراعي ة التنمي بصندوق المقترضين عالقات إدارة ممثل أشار بدوره
ف مختل ل تموي ي ف متخصصة ة حكومي ة ائتماني ة مؤسس ة الزراعي التنمية صندوق أن
القطاع ة تنمي ي ف للمساعدة ويهدف المملكة٬ مناطق جميع في الزراعي النشاط مجاالت
ة٬ الحديث ة والتقني ة العلمي اليب األس أفضل تخدام باس ة اإلنتاجي ه كفاءت ع ورف الزراعي

للمزارعين فوائد بدون ميسرة قروض تقديم طريق عن  .وذلك
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تصاعداعنوان يسجل األحساء تمور مزاد

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6922العددالكاتب 1تكرار

تصاعدا يسجل األحساء تمور  مزاد
 

 

 

 

 الوطن:األحساء
اء األحس ور تم رام ص موسم زاد م ة2019سجل بمدين اء األحس ة أمان ه تنظم ذي ال

ات كمي دفق ت المختصة ات والجه القطاعات ن م عدد مع بالتعاون للتمور عبدهللا الملك
بالتمور المحملة المركبات من  .كبيرة

 

دخول تسجيل عن السماعيل د محم دس المهن ور للتم دهللا عب الملك مدينة مدير وكشف
بـ115 محملة المزاد٬ إلى لتدفق95مركبة فعلية انطالقة الماضي األحد ليكون طنا٬ً
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الص الخ ور تم نف لص عر س ى أعل جل س ث حي اء٬ األحس ل نخي ن م ور التم ات كمي
لـ21100 ى)كجم240(الواحد»المن«لایر أعل الشيشي صنف سجل حين في ٬
بـ  ).كجم240(الواحد»المن«لـ5100سعر

 

واردة ال ات الكمي ث حي ن م بيا نس تصاعدا سيشهد زاد الم أن السماعيل دس المهن د وأك
المصدر ة مجهول لكونها لألنظمة مخالفة يعد المزاد خارج التمور بيع أن السيما للمزاد
د تؤك مية والرس ة الميداني ات الدراس أن ن حي ي ف اس٬ والقي ار لالختب عة خاض ير وغ
ه يمتلك ا م نظير الماضية٬ المواسم خالل للتمور التسويقية والقيمة الجودة معدل ارتفاع
ات لفئ بري المخ رز والف الغش ة ومكافح الجودة ان لج ن م اح النج ات مقوم من المزاد
ن تكوي ل مراح ي ف ة نوعي ودة ج ن م اء األحس ل نخي ه ب ع تتمت ا ولم واردة٬ ال ور التم
ة القيم ع رف ى عل ل والعم الجودة٬ على المحافظة في المزارعين ثقافة وارتفاع التمور٬

للتمور  .السوقية
 

سجلت ام الع ذا له ور التم زاد م دايات ب أن ى إل ور للتم دهللا عب ك المل مدينة مدير ولفت
لـ ة مرتفع ّن«أسعاراً ور»الَم التم ن م ى أعل ات كمي دفق لت ًا إيجابي مؤشرًا س يعك ا م

األيام قادم في األسعار وتيرة تنامي مع  .للمزاد
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر نجران16عنوان لنخلة لایر ألف

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6922العددالكاتب 1تكرار

نجران16 لنخلة لایر  ألف

 
 

بالحارث:نجران  أحمد
ى حت لت وص عار لألس ية قياس ام أرق ور ظه ى إل ران بنج ور التم عار أس اع ارتف أدى

من16000 ل المواكي ون كرت سعر راوح ت ا فيم دة٬ الواح ة النخل إلنتاج 500لایر
إلى من2000لایر البياض وكرتون إلى150لایر٬  .لایر1200رياال
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لمدة..بالفيديوعنوان وعالجه فأخذه الموت يصارع ذئب على أشهر"٤"عثر

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد494العددالكاتب 1تكرار

للشفاء تماثل بعدما بالبر  :أطلقه
لمدة..بالفيديو وعالجه فأخذه الموت يصارع ذئب على أشهر"4"عثر

 

التحرير الشمال-فريق  :عرعر-نبض

ر عث صديقه أن فيديو عبر أبويوسف ويدعى عرعر أهالي من البر مرتادي أحد ذكر
ة أربع ى عل د يزي ا لم ه بمعالجت وقام فأخذه شديدة٬ إصابة مصاب وهو الذئاب أحد على

البرية في إطالقه على فقام جرحه٬ وطاب الذئب تعافى وقد القناصة.أشهر٬ طالب وقد
ي الت ة الفطري ة البري ات الحيوان إحدى وهي تؤذيهم٬ ال هي طالما للذئاب التعرض بعدم

بالمملكة الصحراوية المناطق في  .تعيش

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/dhXtUzBQiyk 
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر باكرعنوان خريف

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6922العددالكاتب 1تكرار

باكر  خريف

 
 
 

حقولهم وتجهيز حرث المزارعون بدأ جازان٬ محافظات شهدتها التي األمطار عقب
بـ مساحتها تقدر األمطار421784التي مياه على سقياها في وتعتمد دونما٬

العام هذا باكرا طل الذي الزراعي الخريف لموسم استعدادا  .والسيول٬
 

مدخلي:تصوير(  )يحيى
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر انتشارها:»بيئي«متخصصعنوان ينهي الضالة الحيوانات تأهيل

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد16890العددالكاتب 1تكرار

انتشارها:»بيئي«متخصص ينهي الضالة الحيوانات  تأهيل

 

الضالة الكالب انتشار من للحد  )اليوم(جهود

اليوم  المملكة

المسري ةالدمام-أحمد المملك توى مس ى عل والبيئة بالحيوان الرفق جمعية عضو أكد
د العربي بـ.والخليج دًءا ب الضالة٬ الكالب ل تأهي إمكانية الحاجي٬ ٬»الجراوي«علي
من أقل تحتاج تيراد30التي اس عن تغناء واالس ارها٬ انتش دم لع كسبيل لتأهيلها٬ يوًما

ع م أو ة٬ الحراس في أو شخصي٬ بشكل الستخدامها إضافة الخارج٬ من أنواعها بعض
الخاصة االحتياجات  .ذوي

 

مشروع إطالق و ه الضالة الكالب ار انتش ن م د للح السليم الحل أن الحاجي وأوضح
الة« الض ات الحيوان ار انتش ن م د للح ني الوط امج ع»البرن جمي مل يش ذي وال ٬

ة العالمي ة المنظم عتها وض تي ال ة المنهجي ة الخط بر ويعت الب٬ الك ا ومنه ات٬ الحيوان
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ة الحيواني ة»OIE«للصحة المنظم ذه ه أعضاء د أح ة المملك إن مضيفًا ابع.٬ :وت
ا« منه ة٬ العالق ذات ات الجه ن بي ة فاعل راكة بش الوطني امج البرن ل تفعي ت وق ان ح

ة المعني ات والجمعي اإلعالم٬ ووزارة م٬ التعلي ووزارة ة٬ والزراع والمياه البيئة وزارة
ا وغيره ة٬ والبيئ البيطري بالطب المتخصصة والجامعات والبيئة٬ بالحيوان .»بالرفق

ات للحيوان اذب ج بر أك هي سيئة٬ بصورة منها التخلص يتم التي النفايات أن من وحذر
ن يمك تى ح دادها٬ وأع تواجدها اكن ألم امل ش مسح اك هن ون يك أن يجب لذا الضالة٬

انتشارها من الحد إلى تؤدي ذكية حلول  .صياغة
 

ا دينن الف تخ ائل وس ا ألنه ة؛ المميت رق الط عن اد االبتع ضرورة ى إل الحاجي ار وأش
ضرورة ًدا مؤك الخليجي٬ اون التع س مجل دول ل الحيوان ب ق الرف انون ق وكذا الحنيف٬
ة مكافح رامج ب م وتقيي ة لمتابع ة؛ البلدي الس والمج ورى٬ الش س لمجل م مه دور ود وج

الضالة  .الكالب
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الباردة5استزراع المياه أسماك من سنويا طن  آالف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

علي:الدمام  زينة

 
بنسبة السمكي االستزراع من إنتاجها لرفع المملكة لتتمكن%39تسعى عامين خالل

اج إنت ن ول100م بحل ن ط ف ماك2020أل األس اج إنت ع تنوي ى عل ل تعم ث حي ٬
تنتج س ة أجنبي تثمارات اس بر ع اردة الب اه المي ماك أس تزراع اس افة ن5بإض ط آالف

نسبته ما لتمثل السلمون أسماك من بالمملكة%5سنويا األسماك مزارع إنتاج  .من
 

ذاتي  اكتفاء

ي الماض ام الع الل خ ة بالمملك ماك األس زارع م ت زارع72.312أنتج م ن م ا طن
مقابل ج68.003األسماك والخلي ر األحم البحر ي ف البحرية المصائد من صيدها تم

اج إنت ي ف ع التوس ى عل ة المملك ل تعم ث حي ة٬ الزراع وزارة ات بيان ب حس ي العرب
ة المتنوع األسماك ن م كميات توفير خالل من السمكي االستزراع طريق عن األسماك

ماك كأس ة البحري ماك واألس ان الروبي ى عل زت ترك تي دي«:وال ٬»كالبارامون
دنيس»و و»ال بيطي»٬ و»الس امور»٬ ي»اله ف ا له ة األجنبي تثمارات االس يف لتض

ماك أس ي أول كل بش تنتج س تي وال اردة الب اه المي ماك أس مكي الس تزراع االس اريع مش
 .»السلمون«
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دير وتص ان والروبي ماك األس اج إنت ن م ذاتي ال اء االكتف ق تحقي ن م ة المملك ت وتمكن
الغ%26حوالي الب ي المحل ا إنتاجه ن خالل140.315م ا صدرت2018طن
لایر37منه مليار بحوال تقدر بقيمة طن  .ألف

 

وتصديره السلمون  استزراع

شركة أن ارير تق رت أولVikings Label FZCذك ة إلقام تخطط ة النرويجي
ى إل يصل ا بم تهلكين المس د تزوي بهدف المملكة في السلمون سمك لزراعة 5مشروع

بحلول عام كل الباردة المياه أسماك من طن  .2023آالف
 

حوالي ستكلف المنشأة أن إلى التقارير د90وأشارت متعه ع م بالشراكة دوالر مليون
ي ف جدة مال ش االستزراع آت ومنش األسماك ات خزان اء بن ركة الش تبدأ وس سعودي٬

المقبل العام من األول  .الربع
 

األسماك من المملكة  2018إنتاج

 

 

اإلجمالي140.315- الحجم  طنا

البحرية68.003- المصائد  طنا

األسماك72.312-  مزارع

عامين39%- خالل المزارع إنتاج في المتوقعة  الزيادة

لالستزراع100- المستهدفة الكمية طن  2020ألف

النرويجية5- الشركة من المنتجة الكمية طن  آالف

للخارج37- المملكة صادرات طن  ألف
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تنظم السعودية الزراعية»هاكاثون«القصيم للتقنيات  عالميًا

البالد في الغذاء مصادر مواقع أبرز أحد تُعد  المنطقة

 

 

األخير للتمور بريدة مهرجان  من

الرشيد:الرياض  طارق

امج برن ق ادر«أطل ع»ب م راكة بالش ة التقني ّرعات ومس ر«لحاضنات األمي مؤسسة
ة المجتمعي ز العزي د عب بن سعود بن مشعل بن اثون«أول)مجتمعي(»فيصل »هاك

وان عن تحت السعودية٬ القصيم منطقة في وتحديداً الزراعية بالتقنيات متخصص دولي
الزراعية« التقنيات  .»هاكاثون

 
ارج»الهاكاثون«ويهدف وخ داخل ن م ن المهتمي ع لجمي مفتوحة منّصة يكون أن إلى

ار األفك وأصحاب األعمال٬ رواد البرنامج ويستهدف الحدث٬ هذا في للمشاركة المملكة
ذه به ن والمهتمي زراعيين٬ ال واالختصاصيين ن٬ التقنيي والمصممين ة٬ الزراعي التقنية
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 .المهنة
 

يسعى لمواجهة»هاكاثون«كذلك الزراعية و3التقنيات والنم بالتسويق بداية تحديات
ع التوس ي ف الزراعي اع القط ه تواج تي ال للتحديات ة تقني ول حل ديم تق يستهدف ذي ال
ادي٬ االقتص د العائ ع رف ي ف هِم تُس دة جدي واق أس ي ف دخول وال ات المبيع ي ف و والنم
تواجه تي ال للتحديات تقنية حلول لتقديم وتهدف الزراعية٬ للمشاريع والمتابعة واإلدارة
ي ف در اله ل تقلي ي ف يساهم بما ومتابعتها الزراعية المشاريع إدارة في الزراعي القطاع

وجودته اإلنتاج كفاءة من ويزيد الطبيعة الموارد  .استهالك
 

ذا ه تهدف ويس ة٬ الزراعي ات اآلف ة مكافح ي ف االصطناعي ذكاء وال البيانات واستخدام
ات اآلف ال مج ي ف ي الزراع اع القط ه تواج تي ال ديات للتح ة تقني ول حل ديم تق دي التح
ي ف االصطناعي ذكاء ال ات وتقني ات البيان تخدام اس خالل من ا له ة الزراعي والمكافحة

الذكية التقنيات هذه استخدام عبر اآلفات هذه من والوقاية والتوقع  .التنبؤ
 

ي ف يشارك فريق تكوين في للراغبين البرنامج ة«وأتاح الزراعي ات التقني اثون ٬»هاك
لبرنامج اإللكتروني الموقع عبر ضمن»بادر«التسجيل من ليكونوا اركا٬150٬ً مش

تأهل ة التالي المرحلة في يتم أن على المختصة٬ اللجنة على طرحها قبل أفكارهم يبنون
من25 مكون معسكر في للمشاركة ر8فريقاً لتطوي اإلنترنت طريق عن علمية مواد

يبدأ وس تثمرين٬ المس ى عل اريع والمش األفكار وعرض األعمال اثون«مهارات »الهاك
الـ بين ر28والـ26ما أكتوب شهر األول(من ج)تشرين النتائ ن تعل أن ل قب ل٬ المقب

للفائزين  .النهائية
 

حل ي ف ة المقدم والحلول األفكار أبرز التحكيم لجنة ستستعرض األخيرة المرحلة وفي
كل في الفائزة المشاريع اختيار ثم من وتقييمها٬ الزراعي٬ القطاع تواجه التي التحديات

مسارات من ى»الهاكاثون«مسار األول ة الثالث ز المراك أصحاب وسيحصل ة٬ الثالث
قدرها بجائزة األول المركز أصحاب سيفوز حيث مالية٬ جوائز و50على لایر٬ ألف

على30 الثالث المركز أصحاب وسيحصل الثاني٬ للمركز لایر  .آالفلایر10ألف
 

ارية االستش الخدمات من مجموعة خالل من بالدعم البرنامج في المشاركون وسيحظى
ن م ى األول المراحل ي ف ارات واالبتك اريع المش ك تل نجاح أجل من المكثفة٬ والبرامج
ا يرافقه ل٬ العم وورش اد واإلرش ة والمتابع دريب الت دمات الخ ك تل مل وتش يس٬ التأس
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خالل قائمة مشروعات إلى وتحويلها األعمال ريادي ابتكارات لتطوير متواصل توجيه
المسرعة90 من المتخرجة المشاريع احتضان إلى وصوالً عمل٬  .يوم
 

دعم ركائز وإحدى الرئيسية القطاعات أهم من الزراعي القطاع ة«ويُعّد 2030رؤي
توفير» في يساهم حيث ي٬25 ف تهالك لالس ة المتاح ة األغذي ع جمي ن م ة٬ المائ ي ف

يوفر كما ي450السعودية المحل ه ناتج ادل ويع اطق٬ المن ف مختل ي ف ة وظيف 4ألف
ة للملك ي النفط ير غ ي المحل اتج الن ن م ة المائ ي لایر»53«ف ار ار14(ملي ملي

 ).دوالر

 
هذا الحتضان القصيم منطقة اختيار اثون«ويأتي ع»الهاك مواق رز أب ا لكونه المي٬ الع

ة٬ الفاكه ن م ير كب دد وع بالخضار الداخلية لألسواق األول والممول المملكة غذاء سلة
اة لحي األول د الراف ّد تُع تي ال ة الزراع ة مهن ان امته على القدم منذ المنطقة أهل واعتمد
اج إلنت ة الجوفي اه المي ة وعذوب التربة خصوبة على معتمدين الحاضر٬ وقتنا حتى الفرد

السعودية مستوى على والفاكهة الخضار أنواع  .أفضل
 

عن ُعِرف تي ال ة٬ المنطق ة لهوي ية األساس الم المع د أح ن م القصيم٬ في المزارع وتُعّد
ور للتم سوق أكبر بريدة مدينة في يوجد حيث أنواعها٬ بجميع بالزراعة اهتمامهم أهلها
توى مس ى عل ب العن ن م وج منت بر أك الصلبية ة قري تصدر ا كم الم٬ الع توى مس ى عل
ن والتي وز الم ة لزراع دة جدي طرق ار بابتك د الجدي ل الجي ام اهتم ى إل باإلضافة العالم٬

التهجين عمليات خالل من بأنواعه٬ والتفاح بأنواعه٬  .والبرتقال
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هيئة وفد يستضيف باالحساء والتمور النخيل مركز
 »الصحفيين«

 

البخيت–آفاق  :عبدالعزيز
من كال وبتنسيق الحسيني خالد االستاذ المهندس والتمور النخيل مركز مدير من بدعوة
عضو د احم ه لطيف تاذة واالس المركز ب ة العام العالقات مسؤول البراهيم عباس االستاذ
الصحفيين ة هيئ ن م د وف ز المرك استضاف اء االحس رع ف عوديين الس الصحفيين هيئة
وم ي اء مس بي العتي در ب تاذ االس رع الف دير م ب نائ ة برئاس اء االحس رع ف عوديين الس

9٬-16-محرم1-12االربعاء للمركز بزيارة رسبتمر مدي استقبالهم في كان حيث
وتفضلهم دعوة لل ولهم قب م له وشكر م به رحب ذي ال يني الحس د خال دس المهن ز المرك
ي ف ز المرك دمها يق تي ال الخدمات ى عل والتعرف أقسامه على لالطالع المركز بزيارة
ز المرك دمها يق تي ال الخدمات وايضا المملكة مستوى على التمور زراعة أبحاث مجال
واإلكثار اإلنتاج قسم شملت المركز أقسام من لعدد بزيارة الوفد قام ذلك بعد للمزارعين
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ة والوقاي جة واألنس نيع التص ام واقس اه والمي ة الترب م وقس نيع والتص ة الهندس م وقس و
ك تل ام مه عن ة كافي شروح ديم بتق ام األقس ك تل ى عل المشرفون المهندسون ام ق حيث
زراعة تطوير اجل من عليها يعملون التي واألبحاث بها يقومون التي واألعمال األقسام
وا وتعرف وإصداراته امه وأقس المركز عن مرئي عرض الوفد شاهد كما النخيل وإنتاج

زارعين للم ز المرك دمها يق تي ال دمات الخ ى امعل األقس اء رؤس ض لبع ان ك ا كم
ي الت والصعوبات المشاكل بعض منهم كال تناول حيث العرض مسرح على حضورهم
عوبات الص ك تل اوز لتج ز المرك دمها يق تي ال ول والحل زارع والم ة النخل ا منه اني تع
الحشرية ات اآلف ل مث ددة متع مجاالت في والمزارع للنخلة المناسبة بالحلول ومعالجتها
ة الحكومي ات الجه ع م والتسويقية المجتمعية الشراكات أيضا الحديث وتناول والتسويق
ادية االقتص دة الفائ ق وتحقي ة الزراع اع قط ر تطوي ة خدم ي ف ب تص تي ال ة واألهلي

زارع ينيللم الحس د خال دس المهن ز المرك دير م ن م كر ش ة بكلم ارة الزي ت وختم
ي العتيب در ب تاذ االس الصحفيين د وف س رئي ى ألق ا كم ز للمرك ارتهم زي ى عل للحضور
والوافي الكافي والشرح الضيافة حسن على بالمركز العمل وفريق خالد للمهندس شكره

المركز أقسام اعمال منالهم البوشورات من مجموعة للوفد قدمت البرنامج نهاية وفي
ل النخي أنواع ب ة المتعلق ات والتعليم ز المرك اث أبح ض بع رض تع ز المرك ادرات ص
زارع م ي ف زرع ت تي ال ور التم من عينات الوفد العضاء قدمت كما بها العناية وطرق
من كال دم ق ا كم بة المناس بهذه أعدت التي العشاء وجبة الجميع تناول ذلك بعد المركز

الزيارة لهذه للمنسقين شكرهم العتيبي بدر واالستاذ الحسيني خالد االستاذ  .المهندس
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الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير
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بقايا عن للكشف جهاز أول يوفّر باألحساء والتمور النخيل مركز
الحشرية  المبيدات

 

 
 

الموسى–األحساء  عيسى

از جه ر توف عن يني٬ الحس د خال دس المهن باألحساء والتمور النخيل مركز مدير كشف
أنه مؤكًدا األحساء٬ في األول سيكون والذي الحشرية المبيدات من المتبقي على الكشف
زة أجه ع م التزامن ب غلة المش الشركة ع م راءات اإلج ام إتم د بع ا قريًب ه ب العمل سيبدأ

النخيل وزراعة التمور تخدم  .أخرى
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يضم باألحساء الصحفيين هيئة من وفد زيارة أثناء في ذلك مركز30جاء إلى عضًوا
المركز ام أقس من عدد على تجّول حيث الثالثاء٬ أمس مساء باألحساء٬ والتمور النخيل
ام وأقس اه٬ والمي ة الترب م وقس والتصنيع٬ ة الهندس م وقس ار٬ واإلكث اج اإلنت م قس شملت

والوقاية واألنسجة  .التصنيع
 

ى”الحسيني“ورّحب إل يًرا مش ة٬ النخل ة لخدم أفكار أو مقترحات بأي الزيارة٬ خالل ٬
أو ارات اختب إجراء ب سواء للمزارعين خدماتهم يقدمون والتمور النخيل مركز في أنهم

المركز من األساسي الهدف وهو مشورة تقديم أو  .فحص
 

في المركز يذلها التي الجهود واإلدارات٬ األقسام ومسؤولو مهندسو شرح األثناء٬ وفي
وث البح ة ومنهجي رق الط ن م دد لع ت أجري تي ال وث والبح ل٬ النخي ة سوس ة مكافح

والمكافحة للحماية الممارسات أفضل  .وتطبق
 

دد ع تعراض باس ور للتم ة التحويلي الصناعة دعم ل مبادرات المركز٬ مسؤولو وعرض
تقات مش ى عل د وتعتم التجاري اج اإلنت يز ح بعضها دخل تي ال ة الغذائي ات المنتج من
ه من ا دعًم ة الغذائي ا وكمياته اج اإلنت ة آلي اركة المش ات للجه المركز وفر حيث التمور٬

الصناعة  .لهذه
 

زراعة ه تواج تي ال ديات التح ض بع اول تن ا مرئًي ا عرًض اإلدارات ن م عدد ّدم ق ا كم
الحشرية ات اآلف ل مث ددة متع مجاالت ي ف ز المرك يقدمها التي الحلول وعرض النخيل

 .والتسويق
 

ة واألهلي ة الحكومي ات الجه ع م ويقية والتس ة المجتمعي الشراكات أيًضا الحديث وتناول
ك كذل زارع٬ للم االقتصادية الفائدة وتحقيق الزراعة قطاع تطوير خدمة في تصب التي
ر أكث ة علمي مجالت ي ف والمنشورة المحكمة البحوث عدد تجاوز عن مسؤولون كشف

المركز40من بها قام  .بحًثا
 

شكره عن بي٬ العتي در ب باألحساء الصحفيين هيئة مدير نائب أعرب اللقاء٬ نهاية وفي
أكثر وجود خالل من وساللتها النخل على للحفاظ المبذولة الجهود على المركز؛ إلدارة

المملكة100من مناطق جميع من المأخوذة النخيل من  .نوع
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياه"البيئة"عنوان تسربات وكشف االستهالك ترشيد نشاط ممارسة تصاريح لمناقشة عمل ورشة تنظم

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 17تكرار

تصاريح"البيئة" لمناقشة عمل ورشة تنظم
تسربات وكشف االستهالك ترشيد نشاط ممارسة

 المياه

 

 واس-الرياض
وان بعن مختصة عمل ورشة والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة :تنظم

تهالك" االس يد وترش دقيق ت اط نش ة لممارس ة الالزم اريح التص
للمياه التسربات اء"وكشف الثالث وم ي اض الري ي ف الوزارة مقر في

اشتراطات1 وعرض التنظيم٬ عن نبذة لتقديم وذلك المقبل٬ أكتوبر
ل والتأهي وظفين٬ والم ات والمؤسس ركات للش ريح التص ات ومتطلب

العموم مرئيات أخذ إلى إضافة  .والتدريب

 
العمل شركاء مع بالتعاون يأتي ورشة تنظيم أن الوزارة٬ وأوضحت
ق تدقي ة ممارس تصاريح ح من ة عملي م لتنظي ة٬ العالق ذات والجهات
والمؤسسات للشركات للمياه التسربات وكشف االستهالك  .وترشيد

- 
ذا ه ة مزاول ريح تص ى عل ول الحص وات خط أن وزارة٬ ال دت وأك
ع موق ي ف جيل التس ات والمؤسس ركات الش ى عل يتوجب س اط٬ النش
التصريح٬ ح لمن ة الالزم الشهادات ديم وتق التأهيل واجتياز الوزارة٬
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ا له رح والمص دة المعتم ركات بالش ة دوري ة قائم ر ستنش ث حي
تمر المس األداء م تقيي ى إل افة إض ور٬ للجمه اط النش ذا ه ة بممارس

المرخصة  .للشركات
 

ات والمؤسس ركات والش ين والمختص ن المهتمي وزارة٬ ال ت ودع
د وتأكي ا٬ ألهميته ل العم ة ورش ور لحض ة٬ العالق ذات ات والجه

رابط ال بر ع بالتسجيل https://bit.ly/2lyZA8i:الحضور
من الفترة خالل وذلك الجاري26وحتى٬5  .سبتمبر
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السعوديةعنوان السوق في األعالف توفر لتعزيز األرجنتين في األعالف منتدى أعمال انطالق

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 13تكرار

األرجنتين في األعالف منتدى أعمال انطالق
السعودية السوق في األعالف توفر  لتعزيز

 

آيرس  واس-بوينس
أمس رس آي وينس ب األرجنتينية العاصمة في دى,بدأت منت ال أعم

دة لم تمر ويس والزراعة٬ اه والمي ة البيئ وزارة تنظمه الذي األعالف
مكية4 والس ة الحيواني ثروة وال ة الزراع ر وزي ور بحض ام٬ أي

ة البيئ وزارة ل ووكي ل٬ مقوي ويس ل دكتور ال ن األرجنتي ة بجمهوري
ادم خ فير وس ادة٬ العي د أحم دس المهن ة للزراع ة والزراع اه والمي
صندوق بمشاركة الخنيني٬ رياض األرجنتين في الشريفين الحرمين
عودية الس ركات والش ال األعم ال رج ن م دد وع ة الزراعي ة التنمي
ز والمرك ن٬ األرجنتينيي رائهم ونظ ي الزراع ال المج ي ف ة العامل
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الدولية االستراتيجية للشراكات  .السعودي
 

ة الحيواني ثروة وال ة الزراع ر وزي ب رح دى المنت ام أم ه كلمت ي وف
د عق رة بفك ل٬ مقوي ويس ل دكتور ال ن األرجنتي ة بجمهوري والسمكية
عودية الس ركات الش ن بي راكة الش دور ل وتفعي دى المنت ذا ه
ن البلدي ن بي ر مثم اون لتع اً متطلع األعالف٬ مجال في واألرجنتينية
اع القط درة ق داً مؤك ل٬ األج ة وطويل ة قوي ل عم ة عالق وين وتك
السوق ا يتطلبه تي ال األعالف ير توف ى عل ن األرجنتي ي ف الزراعي

عالية وجودة منافسة وبأسعار  .السعودي
 

ادة العي د أحم المهندس للزراعة الوزارة وكيل قال جانبه "من ي: يأت
السوق ي ف األعالف ير لتوف وزارة ال ود جه ضمن المنتدى هذا عقد
مجلس رار ق ق تطبي ة نتيج نقص أي ود وج عدم مان وض ي٬ المحل

اريخ بت وزراء ة25/2/1437ال زراع اف بإيق ي القاض
ي الت والصداقة ة العالق ق عم دى المنت يؤكد كما الخضراء٬ األعالف
السمو صاحب ومتابعة بدعم يحظى حيث باألرجنتين٬ المملكة تربط
س رئي نائب العهد ولي عبدالعزيز بن سلمان بن محمد األمير الملكي
ن األرجنتي ة جمهوري س رئي ة وفخام دفاع ال ر وزي وزراء ال س مجل

ماكري  ".ماوريسو

 
العيادة "وأضاف تثمارية: اس فرصة ة للمملك األعالف تصدير د يع

ات العالق ادة وزي د وتوطي دين٬ البل ن بي التجاري ادل التب لزيادة جيدة
عودي الس الف األع وق س د يع ث حي ا٬ بينهم ة والتجاري ادية االقتص
تيراد اس ع يتوق ث حي ه علي ير الكب ب للطل نظراً ا٬ً وجاذب واعداً سوقاً

من ثر دى)4(أك المنت مخرجات ون تك أن ب ع ونتطل ن٬ ط ن ماليي
ة للمملك الف األع دير لتص دافنا أه ق يحق ا وبم رفين للط ة إيجابي

األرجنتين في الزراعي للقطاع االقتصادي النمو في  ".والمساهمة

 
ة البيئ وزارة ه قدمت بعرض دى المنت أعمال بدأت االفتتاح حفل وبعد
ركات الش ن م دد وع ة الزراعي ة التنمي ندوق وص ة والزراع اه والمي
الوفدين أعضاء بين الثنائية اللقاءات بدأت ثم واألرجنتينية٬ السعودية

للمملكة األعالف لتصدير االستثمارية الفرص  .لبحث
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ن ممثلي م ض دى المنت ال أعم ي ف ارك المش عودي الس د الوف أن ذكر يُ
الزراعي تثمار لالس السعودية والشركة ة٬ الزراعي التنمية لصندوق

الجوف)سالك(والحيواني وشركة الزراعية٬ للتنمية نادك وشركة ٬
ة٬ الدولي ي الراجح ركة وش ة٬ الزراعي وك تب ركة وش ة٬ الزراعي
وشركة تثمار٬ لالس اال ت شركة إلى إضافة القابضة٬ أنعام ومجموعة
الحيوانية للثروة التعاونية والجمعية البيداء٬ ومجموعة الدولية٬ جنان

 .ببريدة
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالباحةعنوان بيدة وادي سد بوابات غداً تفتح البيئة وزارة

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 18تكرار

بالباحة بيدة وادي سد بوابات غداً تفتح البيئة  وزارة

 
 
 

 
 واس-الباحة

دة بي وادي د س ات بواب ح فت ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة تزم تع
ي حوال ريف لتص ٬ د غ وم ي ة٬ الباح ة منطق ي ف رى الق ة بمحافظ

مكعبًا361٬250  .مترًا
 

ع م يق بالتنس تتم س تي ال د الس ات بواب ح فت أن وزارة ال حت وأوض
ي ف زارعين الم ار آب ة تغذي إلى يهدف العالقة ذات الحكومية الجهات

فيها الجوفية المياه ودعم  .المنطقة
 

ي ف اؤه إنش م ت امي رك د س دة بي وادي د س أن ى إل ارت وأش
ه1405عام طول وارتفاعه150ويبلغ ترا٬ً ا24م وأم ترا٬ً م
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در فتق ة التخزيني عته ون2(س درًا)ملي مص د ويع ب مكع تر م
بالمنطقة الجوفية المياه وتغذية المزارعين٬ آبار  .لتغذية

 
د والتقي الوادي٬ مجرى عن االبتعاد إلى المواطنين الوزارة دعت كما
ذه ه ل مث ي ف مية الرس ات الجه درها تص تي ال المة الس ات بتعليم

 .الحاالت
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر طاللعنوان بن تركي األمير من:سمو عسير50أكثر في الجافة شبه الجبلية للبيئات األول الدولي بالمؤتمر يشاركون متحدثاً

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 20تكرار

طالل بن تركي األمير من:سمو يشاركون50أكثر متحدثاً
عسير في الجافة شبه الجبلية للبيئات األول الدولي  بالمؤتمر

 

 واس-الرياض
ير عس ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب طالل بن تركي األمير الملكي السمو صاحب أعلن
ة الجبلي ات للبيئ األول دولي ال ر المؤتم انطالق د موع عن ر للمؤتم العليا اللجنة رئيس

ن م ترة الف ي ف ه إقامت ع والمزم الجافة ى17شبه ق1441محرم20إل المواف هـ
 .م2019سبتمبر19إلى16

اء األنب ة وكال ر مق في المناسبة بهذه أقيم الذي الصحفي المؤتمر خالل عسير أمير وأكد
الدراسات طرح ى عل يقتصر ن ول نوعي٬ ي تطبيق ر مؤتم أول يكون س بأنه السعودية
الجوالت ون تك أن اد المعت ن م ث حي ي٬ العمل التطبيق إلى سيتجاوز بل فقط٬ والبحوث
ضيوف ع جمي يؤخذ س ه أن و ه ير عس ي ف ماسيحدث ولكن للمؤتمر٬ الختامي اليوم في
ة كامل رة فك ذ ألخ عسير منطقة في المختلفة البيئات على جولة في والمتحدثين المؤتمر
خالل المأمول الطرح على ذلك سينعكس حيث بيئي٬ تنوع من تحتويه وما المنطقة عن

 .الجلسات

م العال اء أنح ي ف ة المتخصص ب بالنخ اء لاللتق عى يس ر المؤتم أن ى إل موه س ار وأش
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ة مختلف تجارب من ستقدمه ما إلى لالستماع األرض٬ وجيولوجيا البيئة بمجال والمهتمة
ق تحقي ى إل ة الهادف ة البيئي ات والممارس ارب والتج ول الحل ن م دٍد ع ديم تق ي ف ب تص

أهدافه وتحقيق المؤتمر  .تطلعات

بأن سموه "وأوضح وجه: ى عل ير عس ة وبيئ عموماً المملكة أنحاء في بالبيئة االهتمام
المملكة رؤية تحقيق نحو للسير الجادة الخطوات أحد يعد المباركة2030الخصوص

ا م ر المؤتم اور مح وتضمنت الداخلية٬ بالسياحة واضح اهتماٍم من الرؤية تضمنته وما
ة البيئ ل تأهي ع م ب يتناس ا بم ا وتطويره ا به ام االهتم ات وآلي ة البيئي ياحة بالس ق يتعل

عموماً عسير لمنطقة  ".الجبلية

أن إلى سموه وأصحاب56وأشار اديميين وأك عالمية لمنظمات ممثلين بين ما متحدثاً
ركات ش اء ورؤس ات جامع اتذة وأس وجيين جيول براء وخ ة ناجح ة بيئي ارب تج
ة ثالث دى م ى عل ر المؤتم جلسات في سيشاركون البيئي بالمجال ومهتمين ومستشارين

 .أيام

والقطاعات ات الهيئ ن م دٌد ع ه في ارك يش يًزا مم ا بيئًي معرًضا ر المؤتم يصاحب ا فيم
البيئي بالمجال عالقة له مما واألجنبية المحلية  .والشركات

ز وتعزي ة الجبلي ات البيئ ي ف االقتصادية ة البيئي الموارد ب التعريف إلى المؤتمر ويهدف
ن م ة الجبلي ات البيئ ي ف ة التنمي ق وتحقي واستدامتها الجبلية البيئات على المحافظة سبل
من الجبلية البيئات تنمية في الدولية التجارب من االستفادة إلى يهدف كما بيئي٬ منظور

بيئي  .منظور
 

أهمها المختلفة المحاور من عدداً المؤتمر منظور:وناقش ن م العمرانية التنمية محور
ة الفطري اة والحي ة الريفي ة التنمي ومحور ا وتنميته الغابات على المحافظة ومحور بيئي

المياه لمصادر المستدامة اإلدارة محور إلى إضافة البيئية٬  .والسياحة

ري البص وث التل ل مث ة المنبثق ة الفرعي ايا القض ن م دداً ع يناقش س ر المؤتم أن ذكر يُ
ي ف ي العمران و النم ط تخطي ي ف ة الدولي برات والخ ة المنطق ة لبيئ اء البن ود ك اة ومراع
ى إل إضافة الحضري٬ المنظر وتحسين المدن داخل التشجير وضوابط الغابات مناطق
النظام دهور ت ف وق ائل ووس للغابات المستدامة واإلدارة الغابات حرائق ظاهرة مناقشة
الحضرية وشبه الريفية المناطق في التجارة وإدارة الزراعية التجارية واألعمال الغابي
ة الترب وإدارة ي األراض ايا وقض ة الزراعي ازات الحي حاب ألص اعي االجتم ن واألم
الريفية بالتنمية وعالقتها الريفية للمنتجات التجارية والعالمة الغذائي واألمن  .والري

رق وط رارها وأض ة والغازي ة الدخيل واع واألن ة الفطري اة الحي ر المؤتم يناقش س ا كم
واع األن ى عل والمحافظة ع المجتم ى عل ة المحلي ات للنبات االقتصادية ة والقيم مكافحتها

باالنقراض المهددة  .األحيائية

ة تنمي ايا قض ة مناقش الل خ ن م ير كب ام باهتم ئي البي ياحي الس ب الجان يحظى وس
تثمار االس رص ف م وتقيي ة الطبيعي ات والمحمي ة الزراعي ياحة والس ة الوطني المتنزهات
ة المعالج اه المي ادر مص من تفادة االس ة كيفي ى إل افة إض ير٬ عس ة منطق ي ف ياحي الس
تخدام اس ترشيد ي ف ة الحديث اليب واألس السدود وإدارة يول والس ار األمط اه مي زن وخ

 .المياه
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االستجابة أ الخط ن م ه أن ى عل الل ط ن ب تركي ير األم سمو د أك ر المؤتم ام خت ي وف
تراتيجية إس ى عل اء بن تجابتنا اس ون تك أن و ه ه علي ل نعم ا وم ة٬ بيئي ة فردي لمبادرات

اور مح ن م محور ل ك في ة#واضحة للجن شكره سموه دم وق ئي٬ البي ير عس ر مؤتم
والحضور  .العلمية

ير عس ة منطق ارة إم ه تنظم ة الجاف به ش ة الجبلي للبيئات األول الدولي المؤتمر أن يُذكر
ن االثني وم ي ه افتتاح يتم وس ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ع م اون رم17بالتع مح

وم16الموافق ي تى ح ة تالي ام أي ة ثالث دى م ى عل ر المؤتم ات جلس دأ تب فيما سبتمبر٬
الموافق1441محرم20الخميس  .م2019سبتمبر19هـ
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المبيداتعنوان تسويق مجال في تدريبية دورة ينظم بالشرقية والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

في تدريبية دورة ينظم بالشرقية والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع
المبيدات تسويق  مجال

 

 
 واس-الدمام

ادم الق د األح رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف م دورة,ينظ ال
داول وت ويق تس مجال ي ف املين الع زراعيين ال ن والفنيي للمهندسين ة الخامس ة التدريبي

الزراعية أيام,المبيدات خمسة مدى على بالمنطقة الوزارة بفرع  .والمقامة
 

المطيري ي عل ن ب امر ع دس المهن ة بالمنطق وزارة ال فرع رئيس دورة,وأوضح ال أن
دات المبي داول وت تسويق ال مج ي ف املين والع زراعيين ال ن والفنيي المهندسين تستهدف

أهداف عدة لها الدورة هذه أن مضيفا ٬ الوطنية والشركات بالمؤسسات منها,الزراعية
ب والتدري ا٬ ومزاولته ة المهن بأخالقيات والتعريف الزراعية٬ المبيدات بأنظمة التوعية

دة الجي ة الزراعي ات الممارس ى اب"عل ج عودي تداللية"س االس ة بالبطاق ف والتعري ٬
دورة ال ذه له از المجت درب المت يمنح س كما التخصصية٬ األهداف من وغيرها للمبيدات

سنوات ثالث لمدة صالحة المهنة مزاولة رخصة  .بنجاح
 

ذا ه ي ف املين الع ع جمي ده يج ذي ال ير الكب دعم بال يري المط دس المهن وه ون
والزراعة,القطاع اه والمي ة البيئ بشؤون والمختصة العالقة ذات ل,والقطاعات قب ن م

ن األمي ده عه ي وول ريفين الش رمين الح ادم هللا-خ ا ة,-حفظهم البيئ وزارة ن وم
المملكة رؤية مع يتوافق بما القطاع هذا لتطوير والزراعة  2030والمياه
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعية"عنوان بالمدرجات العضوية الزراعة بجازان"ممارسات والمياه البيئة وزارة بفرع عمل ورشة

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الزراعية" بالمدرجات العضوية الزراعة عمل"ممارسات ورشة
بجازان والمياه البيئة وزارة  بفرع

 

 
 واس-جيزان

محافظة ي ف ل عم ورشة أمس٬ جازان بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع نفذ
وان بعن ك مال ني ب داير ة"ال الزراعي درجات بالم وية العض ة الزراع ات ٬"ممارس

المتخصصين من عدد  .بمشاركة
 

ة الزراع ن م ول التح ى عل ة الجبلي اطق المن ي مزارع الع إط ى إل ة الورش دف وته
ف تكالي ل تحم ي ف وزارة ال دور ى عل الع واالط وية٬ العض ة الزراع ى إل ة الكيميائي

42



اآلمن ذاء الغ ير توف أجل ن م عضوي زارع لم العضوية ات للمنتج ق والتوثي الفحص
الري مياه على والحفاظ البيئة  .وحماية

 
ة الزراع ات ممارس ول ح ة المتخصص اور المح ن م د العدي ل العم ة ورش منت وتض
ارية االستش ة والدراس وي٬ العض اج اإلنت دخالت وم ة الزراعي درجات بالم وية العض
درجات والم ائي الم اد الحص ب جان ى إل ار٬ األمط اه مي اد حص ة وتقني ا ومخرجاته

تدامة,الزراعية المس ة الزراعي الريفية التنمية ألهداف عرضاً العمل ورشة شملت كما
العضوية الزراعة لسياسة التنفيذية  .والخطة
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جازانعنوان منطقة سدود يتفقد للمياه والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

جازان منطقة سدود يتفقد للمياه والزراعة والمياه البيئة وزارة  وكيل

 

الدراج  تركي

محارب ن ب دالعزيز عب دكتور ال اه للمي ة والزراع اه والمي البيئة وزارة وكيل سعادة قام
ق المواف اء االربع وم الي ذا ه باح ص الوقوف ب يباني وادي??/?/????الش د س ى عل

عيد س ن ب ب متع ي الجيولوج اه المي وارد لم ة العام االدارة ام ع دير م ه يرافق ازان ج
عالن الش دالرحمن عب ن ب ليمان س دس المهن اه للمي وزارة ال ل وكي ار ومستش اني القحط
ام ع دير وم ي الرويل م جهي ن ب ايز ف دكتور ال وزارة ال روع لف العامة االدارة عام ومدير
اه المي خدمات عام ومدير الجذعان حامد بن غانم المهندس جازان بمنطقة الوزارة فرع
رع وف ة بالوكال ين المختص ن م دد وع بر ج ر ناص ن ب در بن دس المهن ازان ج ة بمنطق

بالمنطقة المياه وخدمات  .الوزارة
 

ازان ج وادي سد ى عل ة التنقي ة محط مشروع ي ف ل العم ير س الوكيل سعادة تفقد حيث
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اءة كف ع لرف ة المطلوب ر والتطوي ين التحس ات واحتياج د الس منشآت على سعادته واطلع
ر.السد مق ي ف ة والمنطق الوكالة من العمل فريق بكامل اجتماع سعادته ترأس ذلك بعد

ناعي الص ن لألم ة العام االدارة ام ع دير م عادة س اركة وبمش ة بالمنطق وزارة ال رع ف
لضمان ود الجه مضاعفة ضرورة ى عل عادته س د وأك الساحب د أحم األستاذ بالوزارة

الرشيدة القيادة وتطلعات الوزارة رؤية يحقق بما للمواطنين الخدمة  .تقديم

 
ى عل ا خالله ع اطل ش بي وادي لسد ة تفقدي بزيارة الوكيل سعادة قام المسائية الفترة وفي

بيش وادي في تنفيذها الجاري الوزارة ومشاريع التشغيل وآلية السد منشآت  .كامل
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عامعنوان حج لموسم التحضيرات بشان المكرمة مكة بمنطقة البيئة وزارة لفرع الثاني هجرية1441االجتماع

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد1800العددالكاتب 1تكرار

التحضيرات بشان المكرمة مكة بمنطقة البيئة وزارة لفرع الثاني االجتماع
عام حج  هجرية1441لموسم

 

جدة العتيبي  وائل
 

ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م عادة س رأس ت
اعدي الص دالغني عب ن ب ب غال دكتور ال ه ونائب دي الغام هللا ار ج ن ب عيد س دس المهن

حج موسم أعمال لمناقشة بالفرع الحج لجنة اء1441اجتماع االربع وم الي ٬ /12هـ
يوافق1441)/1(محرم  .م2019)/9(سبتمبر/11هـ

 

ا بم ع الجمي اً مهنئ ٬ الحج م موس خالل ب والمكات اإلدارات ة كاف ود جه دي الغام ن وثمّ
ر وتظاف ر المبك تعداد االس ضرورة ى عل ه ذات ت الوق ي ف داً ومؤك ٬ نجاحات من تحقق
ات االيجابي ز وتعزي الي الح ام الع حج لموسم والتخطيط الرحمن ضيوف لخدمة الجهود
ي وتالف ل العم ة منظوم ر تطوي ى عل ل والعم ي الماض ام الع ج ح ي ف ت تحقق تي ال
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الموسم خالل ميدانياً رصدها تم التي  .المالحظات
 

ة الزراع ادارة ن م ال ك ه في اركت ش ذي ال االجتماع وادارة(وشهد ٬ ة الحيواني ثروة ال
دة ج اء مين وادارةمحجر دة٬ بج عبدالعزيز الملك مطار محجر وادارة بالفرع٬ المحاجر

ة البيطري برات والمخت ٬ الخمرة ب ي الحيوان ر والمحج ٬ المي ة٬)اإلس البيئ ادارة ٬و
المشتركة الخدمات وإدارة المتابعة٬ ات(وادارة المعلوم ة وتقني ٬ والموظفين )المالية٬
ام الع ذا ه حج لموسم االستعدادات ه1441مناقشة اجل ن م د تعق ازال م ذي ال و ٬ هـــ

والتجهيزات  .االجتماعات
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سوسةعنوان ومكافحة كشف على لتدريبهم النخيل مزارع لعمال تدريبي برنامج يقيم الحريق بمحافظة والزراعة والمياه البيئة مكتب
الحمراء النخيل

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة أخبار
)عام(

الرصد2616العددالكاتب 1تكرار

لعمال تدريبي برنامج يقيم الحريق بمحافظة والزراعة والمياه البيئة مكتب
الحمراء النخيل سوسة ومكافحة كشف على لتدريبهم النخيل  مزارع

 

االلكترونية الحريق  -:صحيفة

ادية اإلرش اض الري ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف طة أنش من ض
ي ميدان دريب ت ق الحري ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ ب مكت يقيم س ٬ ة والتوعوي
النخيل سوسة من الوقايه عن يومان لمدة تدريبية دورة بالمحافظة النخيل مزارع لعمال

ق المواف واالثنين االحد يومي وذلك ٬ عنها والكشف ومكافحتها 17/1-16الحمراء
 ..هـــ1441/

 
م رق ب المكت اب واتس رقم عبر التواصل أو0115370300ويمكن ار إستفس ألي

 ..دعم
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عشرةعنوان للحادية حيمد أبو

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد22886العددالكاتب 1تكرار

عشرة للحادية حيمد  أبو

 

والزراعة والمياه البيئة وزارة محجر مدير حيمد٬ أبو سعد بن خالد المهندس يتلقى
ترقيته قرار صدور بمناسبة والتبريكات؛ التهاني بجدة٬ عبدالعزيز الملك بمطار

عشرة الحادية  .للمرتبة
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عشرةعنوان الحادية إلى الغامدي علي

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد1800العددالكاتب 1تكرار

عشرة الحادية إلى الغامدي  علي

 

جدة العتيبي  وائل
 

وزارة بفرع المتابعة إدارة منسوبي من الغامدي هللا غرم عبدهللا علي االستاذ يتلقى
صدور بمناسبة والتبريكات؛ التهاني المكرمة مكة بمنطقة الزراعة و والمياه البيئة

عشرة الحادية للمرتبة ترقيته  .قرار

خليص“ العملية”صحيفة حياته في والنجاح التوفيق له وتتمنَّى ٬ الغامدي علي  .تهنِّئ
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لتاريخ الصحفي 13/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األردنعنوان في أعماله يبدأ العادمة والمياه المياه تقنيات حول الخامس الدولي المؤتمر

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد3020العددالكاتب 1تكرار

يبدأ العادمة والمياه المياه تقنيات حول الخامس الدولي المؤتمر
األردن في  أعماله

 
 
 

 
 واس-عمّان

الخامس دولي ال ر المؤتم أعمال اليوم عمان األردنية العاصمة في اه"بدأت المي ات تقني
القديمة الحضارات في العادمة من"والمياه وعلماء باحثين بمشاركة  .دولة٬23

 
إيجاد في المنظمة دور إنجالكس٬ أندريس الدكتور العالمية المياه منظمة ممثل وعرض
ع جمي ن م اه المي براء خ ربط ت تي ال برة الخ خالل من العالم في المائية للتحديات حلول
والشركات ق المراف شركات تضم عضوية ديها ل ة المنظم أن إلى مشيًرا العالم٬ أنحاء
أجل من وتعمل واالستشارات٬ التحتية البنية وهندسة المياه خدمات مجاالت في الرائدة
اه المي دادات إم ى عل روض المف د التهدي ة ومعالج تدامة المس ة التنمي داف أه ق تحقي

المناخي التغير بسبب  .المستدامة
 

اه المي ة أنظم ور بتط ق تتعل لة ص ذات وعات موض ر المؤتم ي ف اركون المش اقش وين
العصر تى وح اريخ الت ل قب ا م عصر ذ من الم الع ي ف الفيضانات اه ومي العادمة والمياه
كاني الس التزايد في المتمثلة المائية التحديات لمواجهة األنظمة تلك من والتعلم الحديث٬
القديمة التقنيات مناقشة إلى إضافة المناخي٬ والتغير الجوفية٬ للمياه الجائر واالستهالك
تدامة المس ات الممارس زز تع تي ال ارات الحض ف مختل ي ف حي الص رف والص اه للمي

والمستقبلية الحالية التقنيات لتطوير المياه  .وإدارة
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ال مج ي ف ة المتعلق ة العلمي البحوث ة مناقش ى إل ومين لي تمر يس ذي ال ر المؤتم ويهدف
العصور بر ع ة المائي واألنظمة للمياه الزمني التاريخ وعرض وإدارتها٬ المياه مصادر
ة العالمي والخبرات ارب التج ى عل وف والوق مصادرها٬ ى عل اخي المن ير التغ أثير وت

العادمة المياه ومعالجة المياه تحلية تكنولوجيا مجال في  .واإلقليمية
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الخبر تفاصيل

الخبر بالغات:»المياه«عنوان عن نتأخر »السامر«لم

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19374العددالكاتب 1تكرار

بالغات:»المياه« عن نتأخر  »السامر«لم
 

 
 

 Okaz_online@)جدة(»عكاظ«

دة٬ ج شرق امر الس حي ي ف تسرب عن الغ ب ا ورده ه أن ة الوطني المياه شركة أكدت
تأخير دون فوراً المشكلة عالجت أنها إلى  .مشيرة

 
رته نش ا م ى عل اً تعقيب ركة الش رت اظ«وذك وان»عك رق«بعن يغ بكة الش م تحط

امر ي»الس د)23/9/1440(ف للتأك اً الحق ع الموق ى عل خوص الش رى ج ه أن
تسربات أي من وخلوها المنطقة سالمة  .واتضح
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السامر»عكاظ«وكانت سكان توعد فيه نقلت تقريراً اه4نشرت المي شركة بمقاضاة
ة التحلي اه مي خطوط أحد تحطم لعالج بها تقدموا التي بالغاتهم تجاهلها بدعوى الوطنية
م له تصدر دة راك تنقعات مس وُّن وتك الحي شوارع من واسعة أجزاء غرق إلى أدى ما
في باهظة غرامات عليهم تفرض الشركة أن من مستائين والحشرات٬ الكريهة الروائح
ار انتش ي ف ببها تس ال ح ي ف بها يحاس ن م تجد ال ا بينم ازلهم من ن م المياه تسربت حال

أدائها في قصور إثر  .المستنقعات
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الخبر تفاصيل

الخبر صرف:»المياه«عنوان اإلنشاء»التوفيق«مشروع تحت

الخبر الخبرالخميس-12/09/2019-13/01/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19374العددالكاتب 1تكرار

صرف:»المياه« اإلنشاء»التوفيق«مشروع  تحت
 

 
 

 Okaz_online@)جدة(»عكاظ«

للصرف ية رئيس خطوط مشروع تنفيذ حالياً يجري أنه الوطنية المياه شركة أوضحت
جدة شرق تقع التي األحياء من مجموعة ضمن التوفيق حي في  .الصحي
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نشرته ما على تعقيباً الشركة وان»عكاظ«وتوقعت (بعن ق«: ضحية»التوفي يسقط
ي)التنمية»فشل« من)4/1/1440(ف اني الث ع الرب ي ف المشروع ن م اء االنته

ام يالت.2020ع والتوص ة الفرعي وط الخط ذ لتنفي روع مش يطرح س ه أن رت وذك
ال واكتم ية الرئيس الخطوط مشروع ذ تنفي ن م اء االنته د بع ق٬ التوفي حي ي ف المنزلية

الحي بخدمة المرتبطة لألجزاء الصحي الصرف  .منظومة
 

اريع والمش ام الع المخطط مخرجات ضمن داده وإع المشروع دراسة جرى أنه وبينت
ية الرئيس الخطوط مشروع تنفيذ استكمال بعد للطرح جاهز أنه موضحة بجدة٬ العاجلة

الصحي الصرف  .ومنظومة
 

ت اظ«وكان توى»عك مس دني ت ن م ق التوفي كان س كوى ش ه في ت نقل راً تقري رت نش
الصرف تنقعات مس وانتشار رق الط ك تهال ن م ذمرين مت ي٬ الح ي ف ة البلدي الخدمات

التحتية البنية مشاريع من يحتاجه بما ورفده له بااللتفات مطالبين  .الصحي٬
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