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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المكانعنوان عسير..تنومة منطقة بيئة مستقبل تُشكّل

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الغامديالكاتب حامد الرصد17015العددمحمد 1تكرار

المكان عسير..تنومة منطقة بيئة مستقبل  تُشّكل

 

الغامدي.د حامد  محمد

nبتاريخ المُنعقد الجافة٬ الجبلية للبيئات األول الدولي المؤتمر حضوري 17/1(منذ
الموافق1441/ السمو).م16/9/2019هـ احب ص سيدي٬ من ة كريم دعوة ب

ش يعي اتبكم وك هللا٬ حفظه عسير٬ منطقة أمير سعود٬ آل طالل بن تركي األمير الملكي
أن د٬ تؤك ة العلمي ائق فالحق الماء٬ لصالح اإليجابي٬ والتفاعل العطاء من جديدة٬ مرحلة

ندرته ظل في مشروع٬ قلق ماء٬ على  .القلق
 
nللحياة خطير وتحٍد لشخصي٬ مرعبة المياه ندرة درك.إن ي ال تقبل المس عن فالغافل

المياه ة.ندرة القادم ا أجيالن مستقبل على خطورتها أيضا يدرك ر.وال المؤتم ذا ه اء ج
ود عق ة ثالث ن م ثر ألك تمر المس صوتي اند تس دة٬ جدي ة٬ مدوي صرخة اء.ليضيف ج

تركي ير األم سمو ا يحمله مسؤولية صوت وبعمق٬ ليمثل المؤتمر٬ في الماء .محور
لتطوير المدروسة توجهاته ومحور القوية٬ العلمية ذراعه المؤتمر توصيات جعل حيث

عسير  .منطقة
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nدينا أي ن بي ة العلمي ر المؤتم يات احب.توص وص ي راع ير٬ األم مو س أنها ش ابع يت

دوريا واستمراره وتوجهاته٬ وفكرته والتطلع.المؤتمر٬ االهتمام كان الزمن والستثمار
وح مفت ل عم دول لج ير عس ة منطق ام أي ت تحول ث حي ل٬ وح٬.بالعم الوض ا يعززه

ة والمتابع يز٬ والتحف اس٬ تدامة.والحم مس اء العط ة دائم جة٬ ناض ار ثم ني ج ق لتحقي
 .المنفعة

 
nة التالي ر المؤتم محاور العلمية األوراق [تناولت ير: عس ة بمنطق ة العمراني ة التنمي

ة؛ الفطري اة الحي ة؛ الريفي ة التنمي ا؛ وتنميته ات الغاب ى عل المحافظة ئي؛ بي منظور ن م
المياه لمصادر المستدامة اإلدارة البيئية؛  .السياحة

 
nدد بع اور المح ك تل ت ة)18(حظي علمي اس.توصية بحم ل عم ة لورش ت تحول

ة.استثنائي وأهمي ا٬ بأهميته ؤمن م ومسؤول خاصة٬ ومهام خاص٬ باهتمام محور كل
عسير منطقة مستقبل على وعطائها محور.دورها توصيات تحقيق بمتابعة تكليفي وتم

كالتالي نصا وردت والتي  :المياه٬
 
nاألولى [التوصية ائها٬: إنش ن م الهدف ق يحق بما القائمة٬ السدود مياه من االستفادة

ق وتطبي تدامة٬ المس اإلدارة ق وف ير٬ عس ة بمنطق ئي والبي الزراعي القطاع دم يخ وبما
المياه على للحفاظ المتقدمة  ].التقنيات

 
nالثانية [التوصية واالستمطار: المعالجة كالمياه المتجددة٬ المياه من االستفادة تفعيل

 ].والضباب
 
nة الثالث [التوصية لكون: األمطار٬ اه مي حصاد وطرق ات آلي ر تطوي ى عل د التأكي

ي ف ه من تفادة االس م يت ا وم ير عس ة منطق في الساقطة األمطار كميات بين كبيرا الفارق
ة تنقي ايير مع ى عل د والتأكي ة٬ الجوفي اه المي ة تغذي ادة وزي ة والبيئي ة الزراعي ات العملي

ذلك على الرقابة وتشديد الملوثات من خلوها يكفل بما  ].المياه
 
nورشة د لعق ي٬ ترك ير األم ا دع ق٬ والتطبي ذ بالتنفي ر٬ المؤتم توصيات جميع لتفعيل

ة بمدين ل ة(عم اريخ)تنوم بت ي)م21-24/1/2020(٬ عمل ج منه ع لوض ٬
ة ومهتم متخصصة ان لج خالل من لتنفيذها٬ ذات.وعلمي وزارات ال ي ممثل بحضور
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تنومة من ستنطلق التي المبادرات لتفعيل  .العالقة
 
nسواء ت٬ كان ة تنمي ألي م٬ األه المحور اء الم ون يك أن بضرورة يتعاظم إيماني إن

اجتماعية أو ذه.اقتصادية ه في المياه محور توصيات تقديم بمسؤولية تكليفي هذا عزز
ر وحص ورة لبل ود٬ عق ة ثالث ن م ثر ألك دة الممت ة التراكمي ي خبرت ت فوظف ة٬ الورش
ذ للتنفي ة قابل اريع مش ا لجعله تنتاج٬ واالس ل بالتحلي الث٬ الث يات التوص ذه ه ادرات مب

 .والتطبيق
 
nوتحديد لحصر هللا لخطط)62(وفقني تؤسس تراتيجية إس ادرات مب منها مبادرة٬

ي ف ا وثقته رامج٬ وتشخيصها)230(وب رها حص ات متطلب ع م فحة٬ ادرات.ص مب
محوره الماء سيكون الذي العيش٬ رغد لتعزيز بالماء٬ تفيض منطقة عسير من ستجعل

 .المستدام
 
nق٬ تطبي دون ب يات للتوص نى مع ال ه أن ا كم للتنظير٬ نى مع ال ائق الحق ام أم د٬ وبع

املة ش ة عام منفعة بدون المال وكذلك مثمرة٬ نتائج بدون للجهد معنى ال د.وأيضا انعق
ر أكث ل العم فأصبح ف٬ تتوق ن ل ه منفعت داد م ن لك ى٬ وانته دودة مع ام أي ي ف ر المؤتم
ا٬ وأهله ير عس ة منطق لصالح المحمودة٬ التطلعات لتحقيق ومتابعة٬ واهتماًما٬ تركيًزا٬

المبارك وطننا لصالح التوفيق.وأيضا هللا من جميعا  .نرجو
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحيوانيعنوان !اللجوء

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

المزهرالكاتب الرصد2194العددعبدهللا 1تكرار

الحيواني  !اللجوء
 
 
 

المزهر  عبدهللا

الموجودة ل اإلب ال حي ية ووحش قمع من األسترالية السلطات تمارسه ما بالغ بقلق أتابع
البعيدة القارة من.على ير الكث ادة إب ررت ق اك هن السلطات أن مسامعي إلى تنامى وقد

القناصة يطلق حيث ـ فعال كذلك لكنه بالحيوان وصفه عن أعتذر ـ الجميل الحيوان هذا
بسبب تراليا أس جنوب في ـ الجيم بكسر ـ الجمال على الجو من الرصاص األستراليون
تيطان االس ع مواق غزو ى إل ال الجم اف والجف ديدة الش الحرارة دفع ت أن ن م المخاوف

الماء عن بحثا  .البشري
 

اس الن ن م ير الكث حيث لدينا اإلبل مهرجان مع بالتزامن يحدث األمر هذا أن والمؤسف
والتشجيع اهدة للمش ق٬ عمي ج ف ل ك ن م اعي رب دفع ذات كل وعلى رجاال يأتون الذين

نوية الس ل اإلب ـ م الجي ح بفت ـ ال جم ابقة مس ي ف ؤازرة رح.والم ف ي ف ون ويتراقص
ا وفتنته ا بجماله األخرى ل القبائ اق ني ت ألجم تي ال ة القبيل اق بني اج وابته م.وسرور ث
خلقها من وكأنه الناقة صاحب تمجد التي الحماسية بالشيالت صادحين  .ينصرفون

 
ا مهتم ون تك ن فحي ط٬ فق ا أفهمه ال ني ولك االحتفاالت هذه مثل ضد لست بالمناسبة وأنا
ن حي ج يبته أن ل اإلب بعاشق يفترض فإنه ولذلك متابعته٬ في المتعة تجد فإنك ما بشيء

مصدر ون يك أن ال تفتنه٬ ناقة ة«يشاهد ن»الفتن م رجل تراها اش ة الناق أن و ه ه لدي
مالكها عن النظر بغض وجاذبيتها وأناقتها الناقة جمال وليس  .قبيلته
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م فإنه ـ ددا مج ذر أعت ـ الحيوان هذا مع التعامل في وحشيتهم إلى إضافة واألستراليون
واألشجار ات والغاب ار باألنه ج تع أرضهم ألن أنانيون فهم مركبة٬ أنانية أيضا أنانيون
بعض اح تجت تي ال ة الهائل الحرائق وجود مع حتى تفنى حتى السنين آلالف تحتاج التي
في مكان أي في اإلنسان يفسد مما أكثر ستفسد اإلبل أن أظن وال حاليا٬ أستراليا مناطق

 .العالم
 

ى عل يعرضوا أن ي ف روا يفك م ول مباشرة٬ ل القت ي ف روا فك م ألنه أيضا انيون أن وهم
ال الجم در تق تي ال دول ال في الجئة كحيوانات األسترالية الجمال استضافة الدول بعض

وكسرها الجيم بفتح ـ  .والجمال
 

تراليا٬ أس ي ف ل اإلب ازر مج تفزهم تس ن م دهم وح وا ليس عوديين الس إن ف م وللعل
ى يرق بروه واعت دة ح ثر أك بشكل الموضوع إلى نظروا المثال سبيل على الصوماليون
ى إل ل اإلب ادة إع م عليه يجب ان ك تراليين األس وأن ة٬ المقبول ير غ ة اإلهان ة درج ى إل
ا نقله م ت أستراليا في الموجودة اإلبل أن يعتقدون فالصوماليون منه٬ جاءت الذي المكان
رن الق ي ف للصومال م احتالله د بع صادروها ذين ال انيين البريط بواسطة الصومال من

عشر  .التاسع
 

حال أي  ..وعلى
 

أيضا٬ عنصريته ى وعل ه٬ وهمجيت ي الغرب ان اإلنس وحش ت ى عل وجديد جيد مثال هذا
ي ف الصومالية ل اإلب ع م يعيشون م أنه ع م ون غربي م أنه ى عل يصنفون فاألستراليون

الشرق وال.أقصى المائية الموارد في نفكر لم فنحن مثلهم أنانيين لسنا وألننا مثال نحن
و ول حتى نا أنفس ى عل ل اإلب ونؤثر الجائر٬ الرعي قضية تشغلنا ولم النباتي الغطاء في

خصاصة بنا اإلنسانية.كان قمة  .وهذه
 

agrni@ 
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر هويةعنوان يدشن الداير البن"محافظ االنطالق..السابع"مهرجان موعد وهذا

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3133العددالكاتب 1تكرار

هوية يدشن الداير البن"محافظ االنطالق..السابع"مهرجان موعد  وهذا

متنوعة فعاليات وتتضمن فبراير من الخامس حتى تستمر  فعاليته

 

السلماني  جازان-عبدالرحمن

 

ى عل ام الع رف المش ة٬ بالمحافظ ياحية الس ة التنمي ة لجن س رئي داير ال افظ مح ن دش
تستضيفه ذي وال ابع الس ن الب ان لمهرج البصرية ة الهوي دة٬ لب ن ب نايف البن مهرجان

مالك بني الداير  .محافظة
 

والنشر اإلعالم إدارة س رئي من الهوية فلسفة عن مفصل لشرح الداير محافظ واستمع
البن لمهرجان اإلدارات ورؤساء البن مهرجان رئيس بحضور المالكي٬  .إسماعيل
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لبدة"وكشف ة"بن برعاي تقام س تي وال ابعة٬ الس نسخته ي ف ن الب ان مهرج د موع عن
الخميس يوم جازان٬ منطقة الموافق??/?/????أمير دعم?/?/????م مثمًنا ٬ هـ

ي الجبل والقطاع ة خاص داير ال ة محافظ ي ف ن الب لزراعة ير الكب جازان ة منطق ير أم
م دع من المزارعون يحتاجه ما لكل جازان منطقة أمير نائب بمتابعة منوًها عام٬ بشكل

 .وعناية
 

ة العامل ان اللج أن المالكي٬ حسين سالم البن لمهرجان الرسمي المتحدث أكد جانبه٬ من
تمر تس ه فعاليت أن ى إل يًرا مش ن٬ الب ان مهرج ن م ابعة الس للنسخة تعداداتها اس باشرت
ا وم داير ال ة محافظ ة مكان برز ت ة متنوع ات فعالي وتتضمن ر٬ فبراي من الخامس حتى

مميزة استثمارية وفرص وسياحية٬ زراعية مقدرات من هللا  .حباها
 

ن الكي"وبي أجود"الم ى عل رف للتع وة القه بي لمح يرة كب فرصة د يع ان المهرج أن
نسخته ي ف ان المهرج أن ى عل دًدا مش والشراء٬ والعرض وة القه اول وتن ن٬ الب أنواع
ا ُمرّحًب يًرا٬ كب ادًيا اقتص ياحًيا س ا ثقافًي اًال كرنف اره باعتب يز٬ مم كل بش سيكون دة الجدي

الداير في  .بالجميع
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ووعيدهعنوان منعه قرار أمام علناً الحطب ورق:والبائعون..بيع على !قرار

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3133العددالكاتب 1تكرار

ووعيده منعه قرار أمام علناً الحطب ورق:والبائعون..بيع على  !قرار
سعر بأي الحطب شراء في ومستمرون القرار يهمم ال  زبائن

 

السالم  الدمام-عبدهللا

ن م ات والغاب ي المراع ام نظ الفي لمخ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة د توع م رغ
ى عل اً علن م مهنته يمارسون الحطب ائعي ب أن إال م٬ عليه العقوبات بتطبيق المحتطبين

الشتاء فصل دخول عند المدن أغلب في فلكية وبأسعار والطرقات  .الشوارع
 

وهو ة٬ الجمل سوق من الحطب يشتري من منهم عدة٬ أنواع إلى الحطب بائعو وينقسم
ى إل ة الحزم تصل د فق مضاعفة٬ بأسعار ه وبيع ة٬ رقاب دون بر٬ األك الف المخ السوق
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بـ50 شرائها بعد األعظم15٬رياالً ة المخالف وهي األشجار يقطع من ومنهم رياال٬ً
ن وم تاء٬ الش ل فص ة بداي ل قب دن للم ه ويهربون ة٬ الزراع وزارة ا منه ذر تح تي وال

متفاوتة بأسعار مجزأة ويبيعونها بالجملة٬ التجار من  .يشتريها
 
ق٬"سبق" بقي ق طري ى عل داً وتحدي دمام٬ ال ي ف الحطب ع لبي ة الجمل سوق على وقفت

الوا ق السوق٬ ى عل مسيطرة دة واح ة عربي ية جنس ن م م وه الحطب٬ بائعي :وبسؤال
ة" متفاوت بأسعار ه وبيع بشرائه ونقوم بالجملة٬ لنا الحطب يجلبون أشخاص مع نتعامل

الشتاء فصل دخول عند السوق ينشط ما وغالباً الزبائن٬  ".على
 

ن متفقي رخيصة٬ عار بأس ة الجمل واق أس ن م الحطب شراء في الزبائن بعض ويستمر
ألي االة مب دون توية٬ الش باألجواء واالستمتاع الحطب إشعال في الشتاء جمال أن على

ذلك يخص  .قرار
 

ورق؟ على حبر الشوارع على الحطب بيع قرار  هل
ات الطرق ى عل الحطب ائعو ب اردة٬ الب اطق المن ي ف داً وتحدي تاء٬ الش فصل في وينتشر
أو ة رقاب دون ة حري بكل مهنتهم ويمارسون البيع٬ تطبيقات وعلى الرئيسية٬ والشوارع

المهم والسؤال هؤالء؟:منع٬ ن م وبيعه االحتطاب بمنع المعنية الميدانية الجوالت أين
ورق؟ على حبر القرار أن أم هؤالء؟ مثل بحق صدر قرار عن نسمع لم  .ولماذا

 
والزراعة" المخالفين":البيئة ونتوعد األسواق  نراقب

ات والغاب المراعي ام لنظ الفين المخ ة والزراع والمياه البيئة وزارة توعدت جهتها٬ من
ة الطبيعي وارد الم م بقس المختصين أن دت وأك م٬ عليه العقوبات بتطبيق المحتطبين من
دن٬ الم خارج ة واألودي االحتطاب مناطق على مستمرة بجوالت يقومون الوزارة بفرع

الحطب ومصادرة االحتطاب  .لمنع
 

"وأضافت ة: مراقب م تت ا كم الفين٬ المخ ى عل ات والغاب المراعي ام نظ وزارة ال ق تطب
السوق إلى المحلي والفحم الحطب وصول لمنع والفحم الحطب أن"سوق ى إل يرة مش ٬

م والفح ب الحط ي ف اً نهائي ع والبي اب االحتط ع من ى إل تند يس ات والغاب ي المراع ام نظ
 .المحلي
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجديدعنوان بالسعر وبيعها كميات لتخزين الشعير تجار دفعت مسربة معلومات

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7047العددالكاتب 1تكرار

بالسعر وبيعها كميات لتخزين الشعير تجار دفعت مسربة معلومات
 الجديد

 
 

العنزي:الرياض  سليمان
لـ مصادر وطن»كشفت عن»ال ات معلوم ديهم ل ان ك عير الش موزعي ن م يرا كث أن

تعدوا واس شهر٬ ن م أكثر ب صدوره ل قب عير الش ع بي سعر ديل تع رار ق صدور موعد
م القدي عر بالس تروها اش عير الش ن م يرة كب ات كمي زين بتخ رار الق ن م ب للتكس

البضاعة»المدعوم« ببيع السماح على نص الذي القرار ذلك بعد ليستغلوا الدولة٬ من
الجديد بالسعر ات46.20القديمة كمي اد نف تى ح المضافة ة القيم ضريبة شامال رياال

لديهم  .الشعير
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ميدانية  جولة

ا وثقته ة ميداني ة جول الل خ ن م ح وطن«اتض ع»ال بي ذ مناف ى عل ديو والفي ور بالص
مرور بعد الرياض٬ شرق أن3الشعير عير٬ الش س كي ع بي سعر تعديل قرار على أيام

ديم الق عير الش ن م المعروضة عير الش كميات دعوم«جميع ع»الم بي بسعر وم والمخت
بين40للمستهلك تتراوح بأسعار تباع أي45و43رياال٬ ن م السوق و وخل رياال٬

وادعى للسعر٬ م خت أي ل تحم ال أخرى ات وكمي دل٬ المع بالسعر جديدة شعير كميات
بتخفيض اموا ق م وأنه دة٬ جدي عير ش اس أكي ا أنه حيفة الص م التقته ذين ال ة الباع ع جمي
ن للموزعي المقرر الجديد بالسعر شرائها من الرغم على المواشي لمربي مراعاة السعر

ل42 النق اليف وتك الشراء سعر حساب د عن ه ألن ي منطق ير غ اء االدع وذلك رياال٬
مقارب أو اآلن به يبيعون الذي السعر من أعلى تصبح الشعير كيس قيمة فإن والعمالة٬

ربح أي تحقيق دون  .له
 

الكيس سعر  تعديل

ل»الوطن«رصدت تعدي عن وب للحب ة العام ة المؤسس إعالن وبعد أنه الجولة خالل
وزن س الكي عر يتجاوز»50«س ال ث بحي م؛ اًال44(كج مة+ريـ القيـ ريبة ضـ

األحد)المـضـافـة مـن اعـتباًرا وذلك المملكة؛ منـاطـق بكـافة الـبـيع نـقـاط جـميـع فـي
وافق17/5/1441 الـمـ ي٬12/1/2020 المواش ف عل عر س اع ارتف ٬
ات« ن»المكعب بي تراوح ت عار أس ى إل ل ليص اض بالري الف األع 55و42بأسواق

رار الق ل قب أسعارها اوز تتج ال ت كان ا بينم من40و37رياال٬ رغم ال ى عل اال٬ ري
المكعبات علف بيع سعر تعديل بخصوص قرارات صدور  .عدم

 

الكمية  نفاد

م الرق ى عل تثمار واالس ارة التج وزارة ي ف البالغات ز بمرك اال اتص الصحيفة أجرت
ح1900 برب ة القديم عير الش اس أكي ع ببي الشعير ي موزع ات ممارس ن ع الغ لإلب ٬

ز بالمرك الشكاوى استقبال موظف أن إال جديدة٬ كميات أي من السوق وخلو مضاعف٬
د الجدي عر بالس البيع ب ماح الس ى عل ص ن د ق رار الق أن د وأك الغ٬ الب تقبال اس ض رف

وأن46.20 ه٬ مخالف د يع ال ر المق عر الس ن م ل بأق ع والبي ة٬ الكمي اد نف حتى اال ري
بالقرار المحدد السعر من أعلى بسعر بالبيع المتعلقة البالغات فقط يستقبل  .المركز

 

المواشي باعة  استغالل

ع بي سعر ديل تع رار ق عن اإلعالن ع م ه أن تهلكين والمس المواشي ة باع ن م عدد أكد
ن م الحري ي الهرف سعر قفز إذ باألسعار٬ زيادة المواشي أسعار شهدت 800الشعير

من950إلى من1100إلى900والنعيمي و1200إلى1000والنجدي وه
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رصدته النعيمي»الوطن«ما سعر راوح ت بينما بالرياض٬ العزيزية سوق في أمس٬ ٬
 .لایر1400و1200بين»جذعان«الكبيرة

 

المخالفين عن  اإلبالغ

ق يتعل ا فيم الفين المخ عن الغ اإلب ى إل ابق س ت وق في للحبوب٬ العامة المؤسسة دعت
ا قبله ن م دد المح د الجدي السعر ة مخالف أو األسواق في الشعير ة.بوفرة المؤسس ت قال

في حسابها ي:»تويتر«عبر ف البالغات ز مرك ع م التواصل العمالء جميع من نأمل
الرقم على واالستثمار التجارة ع1900وزارة الموق أو اري تج الغ ب تطبيق عبر أو ٬

رة بوف ق تتعل كوى ش أو ة مالحظ أي ن ع الغ لإلب ت؛ اإلنترن بر ع وزارة لل مي الرس
ة المملك مناطق بكافة البيع نقاط جميع في المحدد السعر مخالفة أو األسواق٬ في الشعير

المضافة+رياًال44( القيمة  ).ضريبة
 

ة زنـ ر الشـعـيـ كيـس بـيـع سعـر تعـديل عـن أعلنت قد للحبوب٬ العامة المؤسسة كانت
يـتـجـاوز)50( ال بـحيث ة+ريـاًال44(كـجــم؛ المـضـافـ مة القيـ ي)ضـريبة فـ

د األح ن مـ تبارًا اعـ ك وذل ة؛ المملك ق منـاطـ افة بكـ يع الـبـ اط نـقـ ع /17/5جـميـ
الـمـوافق1441  .12/1/2020هــ

 

الجولة رصدتها وتجاوزات  مخالفات

القديم-1 من شعير تهلك"المدعوم"كميات للمس ع بي بسعر اع40والمختوم تب اال٬ ري
بين تتراوح  رياال45و43بأسعار

المعدل-2 بالسعر جديدة شعير كميات أي من السوق  خلو

للسعر-3 ختم أي تحمل ال أخرى كميات  وجود

بين-4 ما إلى المواشي علف سعر السعر55و42ارتفاع تعديل عدم رغم  رياال
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النابية29ضبطعنوان حظائر في مواقع8وإغالق..مخالفا

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17015العددالكاتب 1تكرار

النابية29ضبط حظائر في  مواقع8وإغالق..مخالفا
 

 

المواقع أحد مداهمة خالل المسري:تصوير(اللجنة  )أحمد
 

المسري  القطيف-أحمد

املة ش ة أمني ة حمل أمس٬ الحكومية الدوائر من عدد مع القطيف محافظة شرطة نفذت
ة حمل من الف«ض مخ ال ب بطت»وطن وض السكراب٬ ع ومواق ة النابي ائر حظ ى عل

ضبط29الحملة تم كما والعمل٬ اإلقامة لنظام وإغالق10مخالفا ة بلدي ات 8مخالف
الوافدين إلدارة المخالفة العمالة إحالة وجاٍر للسكراب٬ مخالفة  .مواقع
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نشرته ما مع تفاعال ذلك وان»اليوم«جاء عن تحت ام«مؤخرا األغن حظائر ات مخلف
بالنابية13تهدد نسمة  .»ألف
 

ر ماط دم المق ف القطي ة محافظ رطة بش اإلداري بط الض دير م ة الحمل ادة قي ى وتول
ات المهم وة وق رور٬ والم ة٬ األمني دوريات وال اإلداري٬ بط الض اركة بمش ة٬ المجادع

ف القطي ة وبلدي ل٬ العم ب ومكت وارئ٬ الط وة وق ة٬ الخاص ات ة-والواجب ببلدي ة متمثل
بالقطيف٬٬-سيهات الزراعة وزارة المدنيوفرع والدفاع الحدود٬  .وحرس

 
ة النابي كراب وس حظائر ع مواق أت فاج ة الحكومي دوائر ال ن م ية خماس ة لجن أن ذكر ي

ف القطي ة محافظ ة بلدي وحررت الماضيين٬ س والخمي اء األربع ة-يومي ببلدي ة متمثل
ا-سيهات كم بعضها٬ إغالق وتم والحظائر السكراب لمواقع عديدة وتعهدات مخالفات

ع وتجمي والخردة السكراب بيع ضمنها من السكراب ألصحاب مخالفات البلدية حررت
د والحدي كراب والس ردة الخ ي ف ارة وتج تيراد واس ات رارات.النفاي ق دار إص م ت ا كم

النظافة قسم سيهات بلدية بمراجعة وطالبتهم السكراب٬ ألصحاب  .وتحذيرات
 

ي الفن م القس ي ف الزراعي دس المهن ا خالله والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ممثل وأكد
ى عل الحمالت تتواصل سوف ه بأن لة٬ المغاس د أحم منصور ف القطي محافظة بمكتب

النابية مركز في المتعددة المخالفات من المنطقة تجريد يتم حتى  .المواقع٬
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحساء20عنوان واحة مستقبل تهدد عشوائية بئر ألف

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17015العددالكاتب 1تكرار

األحساء20 واحة مستقبل تهدد عشوائية بئر  ألف

 

العويس  األحساء-محمد

ي ف ببها وتس اء٬ األحس محافظة ي ف ار لآلب العشوائي الحفر عملية من مختصون حذر
ون٬ العي ن م دد ع وب نض ي ف ي رئيس بب س ا أنه ى إل يرين مش اه٬ للمي ير كب زف ن

من أكثر وجود ظل في اذ20خصوصا اتخ بضرورة مطالبين المحافظة٬ في بئر ألف
المهدرة المياه من النزيف هذا لوقف المناسبة والحلول الالزمة  .اإلجراءات

 
العيون»  هبة

 
د اه المي خبير الغامدي.وقال د الم٬:محم الع ي ف ات الواح بر أك ن م اء األحس ة واح إن

ة كأيقون يرتها مس ون العي اه مي وشكلت العريق٬ تاريخها عبر الفوارة٬ العيون هبة وهي
اه المي ت وجعل ة٬ والمتحرك ة والجاف ية والقاس ارة٬ الح الصحراء ال رم وسط خضراء

ه حيات تدامة واس ان اإلنس ش عي متطلبات ووفرت استثنائيا٬ موقعا واستطاع.المحافظة
ا نظم د فأوج الصعبة٬ ة البيئي الظروف ل ك مع يتعايش أن تاريخه عبر األحساء إنسان
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اء م ائيون األحس ل وجع سطوتها٬ من خوف دون الصحراء مع تتعايش وزراعية مائية
ي مائ زراعي تراث إلى أفضت التي الخبرات بنوا القرون وعبر الحياة٬ محور العيون

الصحراء قلب في  .استثنائي
 
المياه»  استنزاف

 
عن:وأضاف ترين الم ى عل د يزي اع ارتف ى إل األرض جوف من تفيض اه المي كانت

ي٬ هندس ري فط ذكاء ب اه المي ذه ه زارة غ ع م ائيون األحس ل وتعام األرض٬ طح س
ا أدائه ان إتق ى عل درب وتت ال٬ األجي ا تتوارثه ة الواح ي ف ة المائي م النظ تلك واستمرت
نقطة ليشكل والصرف ري ال مشروع اء وج الماضي٬ الميالدي القرن سبعينيات حتى
ي ف ك وذل انية٬ اإلنس ه أهداف ق يحق م ول هيرة٬ الش ة الواح ذه ه اريخ ت ي ف لبية س انقالب
درها٬ وه ة الجوفي اه المي تنزاف الس أداة فأصبح قرن٬ ربع طوال تشغيله مراحل جميع

ن م الواحة مساحة بتوسعة الممثلة الرئيسية أهدافه يحقق ى8ولم إل ار هكت 12آالف
إلى ثم هكتار٬ احة20٬ألف المس تقليص ي ف تسبب بل المطاف٬ نهاية في هكتار ألف

غورا ماؤها وأصبح الفوارة٬ العيون  .وجفت
 
المزارع»  إنقاذ

 
ام ع ون العي ن م ة المتدفق اه المي ات كمي أن ى1970وأوضح عل د تزي ت كان 250م

ة نهاي ع وم نويا٬ س ب مكع تر م ار ف1989ملي وتوق ون٬ العي ذه ه ع جمي ت جف م٬
ة لمواجه وائية العش ار اآلب ر حف م ت اه٬ المي ير توف ي ف ز العج بب وبس ا٬ تمام ا عطاؤه
العطش ن م زارعهم م اذ إلنق زارعين الم من محاولة وذلك المياه٬ على المتزايد الطلب

ام ع وائية العش ار اآلب دد ع أن ن ع ف كش راه أج ث بح ى إل ت ولف الك٬ 1990واله
غ10تخطى يبل د ق الي الح دد الع أن دا معتق الحد٬ هذا عند العدد يتوقف ولم بئر٬ آالف
عشوائية20 بئر  .ألف
 
المليارات»  هدر

 
ري ال مشروع فشل ى إل األول ام المق ي ف ود يع وائية العش ار اآلب ر حف سبب أن ان وأب

ن م ثر أك در ه في تسبب بل أهدافه٬ تحقيق في من3والصرف مكعب تر م ارات ملي
ال رم ى إل ا نقله م ويت صرف٬ اه مي ى إل ت تحول غيله تش بدء منذ قرن ربع خالل المياه
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ي٬ العرب ج الخلي اه مي ي ف التبخر د بع ا منه ائض الف ويصب الواحة٬ خارج الصحاري
من أكثر بعد ا60على طرقه ى عل عبارات وضعت أرامكو أن إلى مشيرا مترا٬ كيلو

األحساء نهر عليها وأطلقت المياه٬ هذه  .لمرور
 
التخطيط»  سوء

 
تتجاوز م ل ري ال ة منظوم كفاءة بأن الدراسات أثبتته ما إلى ي%15وأشار يعن ا م ٬

ارا%85أن أنه شكلت التي الصرف مجاري في هدرا تذهب ري٬ مياه المهدر من
ف تجفي ي ف ة٬ الواح حول ة الزراعي التوسعات ساهمت كما الضائعة٬ الثمينة المياه من
االستغالل٬ وسوء ة٬ البيئ م وفه إدارة وسوء الزراعي٬ ط التخطي وء س بسبب ون العي

البقاء تحديات تواجه التي الواحة على سيقضي الذي المادي والجشع  .والطمع
 
زراعية»  محمية

 
ال ة٬:وق القائم رات المؤش ل ظ ي ف اف المط ة نهاي ي ف ر ستنتص ديات التح أن أرى

ا٬ مناطقه ب أغل ي ف ه ترفي زارع م ى إل ت تحول ولكنها للزراعة٬ موطنا تعد لم فالواحة
الشخصية المصالح ان طوف ني يع ذا وه ة٬ زراعي ال سياحية واحة لجعلها يسعى والكل

يفا مض تقبلها٬ مس الح ومص ة التاريخي ة الواح الح مص ى ى:عل إل ة بحاج ة الواح إن
تخضع ة زراعي محمية إلى وتحويلها الوجود٬ من اندثارها لتجنب بالكي٬ أشبه عمليات
ز كرم ا عليه افظ تح ل األق ى عل أو ي٬ الزراع دها مج ادة إلع ل تعم ارمة ص وانين لق

إنساني تراثي تاريخي  .زراعي
 
بالمزارعين»  االستعانة

 
مشروع لجوء ع م خاصة ات المعطي ظل ي ف وائية العش ار اآلب حفر يتوقف أال وتوقع
ل كام تغطي ال أيضا تي وال المعالج٬ الصحي الصرف بمياه لالستعانة والصرف الري

ائال متس ات٬ رف:االحتياج الص اه بمي زارعهم م ري ي ف ة الواح ل أه رأي ذ أخ ل ه
مضيفا الصرف؟ اه بمي ه ري يتم تمر تناول السعودي المستهلك يقبل وهل إن:المعالج؟

وواضعي ن المخططي لدى وليس باألرض٬ الملتصقين المزارعين لدى نجده دوما الحل
ويجب رار٬ ق أي ي ف المزارعين إشراك من بد ال ولذلك والمائية٬ الزراعية السياسات

القرارات فرض عن  .االبتعاد
 

19



 
القديمة»  الواحة

 
ادق ص اء األحس ة محافظ ة بغرف ة الزراعي ة التنمي ة لجن س رئي ال ق ه٬ جانب ن وم

ان م:الرمض رق وهو ة٬ القديم ة الواح ة منطق ي ف ا جميعه توجد وائية العش ار اآلب إن
ي ف رف يص اء الم ن م ائض والف باحة س رك ب ى إل زارع الم ن م ددا ع ول ح خم ض
ر غي اه بمي ط تختل ا ألنه ا منه تفادة االس الصعب ومن الزراعية٬ الصروف أو المجاري
عن ج ينت مباشر ير غ در ه يوجد كما للمياه٬ مباشرا هدرا يعد وهذا مالحة٬ أو صالحة

يسمى بما وتغلف سليمة غير بطريقة تتم ألنها العشوائي الحفر  .»التكييس«طريقة
 

اري كالمج ا بيئي ا تلوث داها إح وي تح د ق وة٬ فج ن م ثر أك ى عل ر يم ر الحف أن ن وبي
اء الم ط يختل م ث ة٬ نظيف ات طبق ى إل اه المي إنزال ب وة الفج ذه ه وم وتق ا٬ به ولة الموص
الفجوات مشكلة تحدث هنا ومن مالح٬ ماء فجوات على تمر أو الجيد٬ الماء مع الملوث

ي.المختلفة الت مية الرس التراخيص بمنح العشوائي الحفر مواجهة ضرورة على مشددا
المختصة الجهات من بمتابعة  .تحظى

 
المعالجة»  المياه

 
م الزراعي الخبير ى.وأوضح عل لبا س ر يؤث ار لآلب وائي العش ر الحف أن قاق الش دهللا عب

ية٬ األرض رة القش ار بانهي مى يس ا فيم ببه تس ى إل افة باإلض ة٬ الجوفي اه المي زون مخ
يفا ة:مض بيئي كلة مش ى إل ر فتنظ وزارة ال ا أم ه٬ مزرعت ري ى إل ينظر زارع الم إن

ة الترب جوف ن م ائي الم نزف ال ذا ه عن تنتج س اه.كبيرة المي تخدام اس أن ى إل ت ولف
للمزارعين الري مياه لتوفير أيضا ومهم المشكلة٬ حل في يسهم  .المعالجة

 
متابعة»  فرق

 
اء األحس بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ام ع دير م ار أش جهته٬ ومن

ب٬.م المكت ن م ده ورص وائي العش ر الحف ة لمتابع رق ف ود وج ى إل ل الخلي راهيم إب
اإلجراءات واتخاذ الوزارة٬ مقام إلى والرفع األمنية٬ والجهات للري٬ العامة والمؤسسة
ي ف ه أن ا مبين ورة٬ المحف ئر الب وصاحب ر الحف ال بأعم قامت التي الجهة تجاه الالزمة

المحدث نفقة على ردمها يتم مخالفة بئر أي عن التبليغ أو رصد ئر«حالة الب افر ٬»ح
ى إل ا قيمته ل تص ة مالي ة بغرام ه ومعاقبت المكتب راف ك25بإش مال ى عل لایر ف أل
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و يفا25األرض٬ مض ار٬ الحف ك مال ى عل لایر ف ر:أل بئ ر حف ي ف ب يرغ ن م إن
إصداره أو ترخيص طلب لتقديم الوزارة موقع على الدخول  .بإمكانه

 
التراخيص»  اشتراطات

 
م ار.وبين وآب ة٬ الجوفي المياه مراقبة آبار وهي اآلبار٬ من أنواع ثالثة هناك أن الخليل

ة ة«مرخص البادي وارد وم ناعية٬ وص ة٬ ار»زراعي وج ة مرخص ير غ ار وآب ٬
هي النظامي ر الحف يريد لمن الممنوحة التراخيص اشتراطات أن إلى مشيرا حصرها٬
ة وثيق صورة للشركات٬ التجاري السجل صورة لألفراد٬ الوطنية الهوية بطاقة صورة

للموقع كروكي رسم  .الملكية٬
 
وطني»  واجب

 
ي الرقاب ل العم أن د الحمي مصطفى األحساء بمحافظة البلدي المجلس رئيس نائب وأكد
ي ف أو ة٬ األمان ن م سواء ا منه ت التثب م يت ة مخالف أي ة متابع ا منه دة ع أمورا يقتضي

اون بالتع ة الزراعي رى األخ اطق المن ي ف أو ا٬ أوأحرامه ة الزراع ع م يق والتنس
للري٬ العامة فيالمؤسسة يحصل خلل وأي تكاملي٬ المجلس عمل هوأن فإن ة المحافظ

ل ك ى عل ينبغي ل ب المختصين٬ أو فقط٬ البلدي المجلس على ليس الوطني الواجب من
التنموية الدولة سياسة يخالف ال أن  .مواطن
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منتجاتهاعنوان أسعار ترفع األعالف %25مصانع

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19499العددالكاتب 1تكرار

منتجاتها أسعار ترفع األعالف  %25مصانع
 

 
 
 
 
 
 
 

 

العبدهللا  @mod1111222)الدمام(محمد
 
 

عرية الس وائم الق ديل بتع ية الماش ي مرب ة الوطني الف األع انع مص ض بع رت أخط
من اعتبارا ن12الموافق)األحد(لمنتجاتها٬ بي راوح ت بنسبة الجاري٬ %10يناير

-25.% 
 

ه توجي ادة بإع القاضي رار الق ع م تنسجم دة الجدي الماشية أعالف أسعار أن وأوضحت
عن دعم ال ع برف واالستثمار التجارة وزارة لتعميم استنادا وكذلك الماشية٬ لمربي الدعم

األعالف  .مدخالت
 

لها خطاب في فسعر«:وقالت المنتجات٬ أصناف مختلف تشمل الجديدة السعرية القوائم
بين»وافي« مقابل39-38يراوح زنة35رياال للكيس ا50٬رياال غرام كيلو

سعر سيبلغ تربية«فيما للكيس39-38»وافي غ50رياال يبل ا فيم ا٬ غرام كيلو
صنف مقابل44»حمالن«سعر لكيس35رياال اال ا50«ري غرام و ا»كيل كم ٬

المضافة القيمة ضريبة تشمل الجديدة األسعار  .»أن
 

ى إل الماضي بتمبر س شهر في وجهت والشعير لألعالف الحكومية اإلعانة أن وذكرت
22



بقيمة الشعير كيس سعر تحديد وجرى الماشية٬ مربي ة40صغار زن س للكي «رياال
غراما40 ن»كيلو م ارا اعتب المضافة)األحد(٬ ة القيم ضريبة بخالف .الماضي٬

السيهاتي فتحي قال آخر٬ جانب ورد«من وم«:»م اللح عار أس ع ترتف أن ع المتوق ن م
ر%20-%10بنسبة كبي بشكل د تعتم ية الماش ة تربي إن إذ القادمة٬ الفترة خالل

األعالف ن.»على بي ا م ى إل ت ارتفع واكني الس ام أغن عار أس أن ى إل ار -900وأش
مقابل1000 السودان700-600لایر٬ ن م ام األغن استيراد لحظر نتيجة لایر؛

الوبائية3منذ األمراض بعض انتشار خلفية على  .أشهر٬
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر توفير"البيئة"عنوان بحلول18تستهدف الحضري للقطاع المياه من مكعب متر م2050مليون

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 20تكرار

توفير"البيئة" مكعب18تستهدف متر مليون
بحلول الحضري للقطاع المياه  م2050من

 

 
 واس-الرياض

اه للمي ب والطل العرض خطة والزراعة اه والمي البيئة وزارة حدثت
حتى الحضري القطاع الطلب2050في ديرات تق ى عل اشتملت م٬

نحو ير توف ى إل ا خالله ن م وتهدف ة٬ المملك اطق من ع لجمي ائي الم
م18 الحضري3مليون  .لالستخدام
 

أن يباني الش عبدالعزيز الدكتور المياه لشؤون الوزارة وكيل وأوضح
24



توى مس ى عل اه المي ادر مص ع جمي ر وحص د تحدي منت تض ة الخط
المصادر؛ ك لتل الفني والتقييم والسطحية الجوفية كالمصادر المملكة٬
ة دراس ى إل افة باإلض الخطة٬ ي ف ا إدراجه ة إمكاني دى م ن م د للتأك
ة لتغطي التحلية؛ محطات من المنتجة المياه إمدادات زيادة في التوسع

ي ف ري الحض تخدام لالس اه المي ن م ة المملك كان س ة 1517حاج
عام بحلول من2050مركًزا الناتجة الحصة د تحدي ى إل إضافة م٬

ق الدقي د والتحدي ة٬ الخدم ن م ا وخروجه ا دخوله وتاريخ مصدر كل
احتياجات ذلك في بما الحضرية٬ المياه من المستهدفة الجهات لجميع

المملكة وزوار والمعتمرين  .الحجاج
 

نحو ير توف ى إل تهدف الخطة أن الشيباني الدكتور ون18وبين ملي
ول3م بحل اه المي ن اه2050م المي ن م اً حالي اح المت أن ة منوه م٬

نحو م8يقارب ى3ماليين إل ة الفت الحضري٬ لالستخدام صالحة
الوعي ع رف تستهدف ادرات مب ى إل اج يحت اه المي ي ف در ه هناك أن
عليه تعمل ما وهو منه٬ للحد الشبكات جودة وتحسين المستخدم٬ عند

عام من ابتداًء تدريجيًا خفضه ليتم أقل2021الوزارة٬ إلى ليصل م
الهدف سنة حتى ممكن  .م2050مستوى

 
اع القط ي ف اه المي ى عل ب الطل اق نط أن يباني الش دكتور ال اد وأف
ة٬ التجاري واألنشطة للسكان٬ الشرب مياه احتياجات يشمل الحضري
ات التجمع داخل الصغيرة الصناعية والمنشآت والبلدية٬ والحكومية٬

اه(السكانية المي خدمات بشبكات الطلب)الموصولة ى إل باإلضافة ٬
التنموية والمشاريع والعمرة الحج لموسم  .نتيجة

 
علمي إلطار وفقًا وضعت المحدثة الخطة أن الشيباني الدكتور وأكد
إدارة ن م وزارة ال ن يمك حسابي نموذج على قائم مدروس٬ ومنهجي
في د الفاق ونسبة كاني٬ الس و النم دل مع ويراعي ب٬ والطل العرض
ب طل ذلك وك رة٬ والعم الحج ب وطل ذروة٬ ال طلب ومعامل الشبكة٬
ن م ائي الم ب الطل ة لتغطي ة التنفيذي ة والخط ة٬ التنموي اريع المش
ة تحلي ومحطات والسدود ار كاآلب تقبلية والمس ة الحالي المياه مصادر

البحر  .مياه
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التي والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة جهود ضمن الخطة٬ هذه وتأتي
ضمن اه المي لقطاع موحد مرجعي إطار داد وإع ر تطوي إلى تهدف
ريعات والتش ات والسياس ات التوجه دمج ب وم تق املة ش تراتيجية اس
م وتقيي ة المعني ات الجه إشراك على وتعمل القطاع٬ في والممارسات
ى عل ب الطل ل مث اد األبع ن م مجموعة عبر للقطاع راهن ال الوضع
ويحدد ة٬ التمكيني ل والعوام القطاع٬ وعمليات المياه٬ وموارد المياه٬

والطلب العرض بين الثغرات وحجم  .طبيعة
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمنطقةعنوان المياه خدمات مدير يلتقي الجوف منطقة أمير نائب سمو

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

بالمنطقة المياه خدمات مدير يلتقي الجوف منطقة أمير نائب  سمو

 

 واس-سكاكا
نائب دالعزيز عب ن ب ي ترك ن ب د فه ن ب دالعزيز عب ير األم الملكي السمو صاحب التقى
ة بالمنطق اه المي خدمات ام ع دير م وم٬ الي ارة اإلم ديوان ب ة بمكتب الجوف ة منطق ير أم

الطويرب محمد بن عبدالعزيز  .المهندس

 
والخدمات ة بالمنطق اه المي اريع مش اء اللق خالل لسموه الطويرب المهندس واستعرض

للمواطنين  .المقدمة

 
ة جول ر أث ل طبرج بمحافظة كانية الس ات للتجمع اه المي بكات ش ذ تنفي سموه اقش ن ا كم
غد وم ي اء لق د بعق سموه موجًها ٬ الماضي األسبوع خالل المحافظة على التفقدية سموه
لحصر العالقة ذات الجهات مع والتنسيق بالمنطقة المشاريع لمتابعة الميدانية اللجنة مع
يات بتوص موه لس ع والرف ٬ دة معتم ة تنظيمي ات مخطط ا به ر يتوف تي ال ع المواق

 .االجتماع
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السيح"البيئة"عنوان بمدينة اإلرشادية الحملة فعاليات تطلق

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

السيح"البيئة" بمدينة اإلرشادية الحملة فعاليات  تطلق

 

 
 واس-السيح

البيئة وزارة مكتب يقيمه الذي ٬ اإلرشادي المخيم فعاليات ٬ اليوم السيح بمدينة انطلقت
وان عن تحت الخرج ب ة والزراع اه بر"والمي خ دك ن"عن المزارعي وم عم ويستهدف ٬

والحيوانية الزراعية  .والمشروعات
 

وزارة ال مكتب ببرامج التعريف إلى ٬ السيح بمدينة البرج حي في المقام المخيم ويهدف
٬ العضوية ة الزراع دمات وخ ٬ ة النباتي الصحة خدمات حول المرتكزة خدماته وأبرز
ج وبرام ٬ األعالف ة زراع اف إيق امج وبرن ٬ الحمراء النخيل سوسة مكافحة وبرنامج

الحيوانية الثروة إدارة وبرامج ٬ المياه إدارة وبرامج ٬ البيئة  .إدارة
 

ا يقيمه تي ال ادية واإلرش ة التوعوي برامج ال من ض ادي اإلرش م المخي أتي وي
ة الحيواني ثروة وال ة الزراع مجاالت ي ف والمبتكرة الحديثة باألساليب المكتب٬لتوعيتهم

وآمن صحي غذاء إنتاج سبيل في حديثة٬ علمية أسس  .على
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اإلبلعنوان بترقيم المربي توعي تبوك زراعة

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد7047العددالكاتب 1تكرار

اإلبل بترقيم المربي توعي تبوك  زراعة

 
 

 
 
 

السعدي:تبوك  صالح
 

اد اإلرش م قس ي ف ال ممث وك٬ تب ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام أق
دد ع بحضور رع٬ الف مسرح ي ف ك وذل ل٬ اإلب رقيم ت عن توعوية محاضرة البيطري٬

بالمنطقة البيطرية المنشآت وأصحاب اإلبل مربي أقيمت.من تي ال المحاضرة وهدفت
م الترقي ة بأهمي ف التعري ى إل ة٬ البيطري دمات للخ ترك م آل ركة ش ع م اون بالتع
ا عمله وطرق وان٬ الحي داخل اإللكترونية الشريحة زراعة وكيفية لإلبل٬ .اإللكتروني
م الترقي أن ي٬ الرويل األفنس هزاع المهندس بتبوك٬ الوزارة لفرع العام المدير وأوضح
الخطط داد وإع ا٬ وأنواعه ات الحيوان داد أع عن مفصلة ات بيان دة قاع اء بن إلى يهدف
ى عل اظ والحف ة دقيق ات معلوم ى عل اًء بن ا٬ به ة والعناي ا لمتابعته والمشاريع برامج وال

اإلنتاجية وتحسين وتنميتها الحيوانية العامة٬.الثروة الصحة على المحافظة إلى إضافة
ج برنام ق وتطبي ر٬ المبك ذار اإلن ام نظ ل وتفعي وان٬ حي ل لك اص خ جل س اء وإنش

منظمة بيطرية خدمات وتقديم المتكامل٬  .التحصين
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والورقياتعنوان الخضار مزارع علي بجوالت يقوم بأبها والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب الزراعية المبيدات متبقيات عن للكشف

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2853العددالكاتب 1تكرار

والمياه البيئة وزارة مكتب الزراعية المبيدات متبقيات عن للكشف
والورقيات الخضار مزارع علي بجوالت يقوم بأبها  والزراعة

 

عسير مشافي-صحيفة  يحيى

م بأبها والزراعة والمياه البيئة وزارة مديرمكتب مساعد منسوبي/كلف لماني الس سعود
الموظف م يمثله ب بالمكت الزراعيه الخدمات والموظف/قسم ٬ صالح د آل/محم د خال

ه الواقع زارع الم ن م عدد ى عل يه وتفتيش ه تفقدي ة مفاجئ ميدانية بجوالت بالقيام موسى
ن م وائية عش ات عين ذ ألخ ا بابه ه والزراع اه والمي ه البيئ وزاره ب مكت دمات خ ضمن
ه الزراعي اث االبح ز لمرك الها ألرس دا تمهي ويق للتس اهزه الج ه الزراعي ات المنتج
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اذ واتخ ٬ المنتجات ذه ه ي ف دات للمبي ات متبق وجود دى م ه ومعرف تحليلها و بالرياض
الزراعيه المبيدات استخدام النظمة المخالفين ضد الصارمه  .االجراءت

 

م بأبها الوزارة مكتب مدير اكد اخرى جهة ي/من ف وزارة ال ب مكت ان ني الويم عبدهللا
دمات خ حدود ي ف المنتجه زارع الم ة كاف ى عل يه التفتيش الحمالت ي ف يتهاون لن ابها
ه بانظم د التقي دم ع ي ف والتعليمات االنظمه كل المخالفه المزارع بحق وسيطبق المكتب
ات المنتج ووصول تهلك المس سالمه ي عل حفاظا ه الزراعي دات المبي تخدام اس ولوائح
٬ ليمه س بصوره تهلك المس ي ال ه الفواك او ا بانواعه الخضار منتجات سواء الزراعيه
تسويق م يت من على الوزارة انظمة حسب ستفرض عقوبات هناك ان الويمني ذكر فيما
د المبي ه كمي و ه الزراعي دات للمبي ريم التح تره بف د التقي دون ب ه الزراعي ه منتجات

 .المستخدمه
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بيئياً“حملةعنوان أثراً تترك القنفذة”ال بمحافظة

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بيئياً“حملة أثراً تترك القنفذة”ال  بمحافظة

 

العتيبي  القنفذة-وائل

 

ر الب ة جمعي ع م تراك باالش ذة القنف ة بمحافظ ة والزراع والمياه البيئة وزارة مكتب أقام
نقاش حلقة بالمحافظة اثر(الخيرية تترك  ).ال

 

الخروج د عن لبية الس لوكيات الس ن م والتقليل البيئة على والحفاظ للتوعية تهدف والتي
الشباب مهارات تنمية وكذلك بيئياً أثر ترك وعدم التنزه  .لرحالت

 

الورشة برنامج ة(واشتملت ونظاف نزهين٬ المت ا عليه تردد ي تي ال الجزر ة لنظاف حملة
 )الشواطئ

ى عل اظ للحف ذة القنف بمحافظة ة الخيري البر جمعية مبادرات ضمن الفعالية هذه وتنطلق
بالمحافظة البيئة وزارة مكتب مع بالتعاون  .البيئة

 

ن م د المعتم درب والم ة الجمعي ام ع ن أمي دي المعي ى موس تاذ االس ة الورش ذه ه دم ق

33



أثر التترك العالمية  .المنظمة
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المنطقةعنوان في النحالين لخدمة البلدي النحل ساللة تطوير تناقش عسير بيئة

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المنطقة في النحالين لخدمة البلدي النحل ساللة تطوير تناقش عسير  بيئة

 

عسير مشافي-صحيفة  يحيى

م غان دس المهن ير عس ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ى التق
ك المل ة جامع ن م ازم الخ د أحم دكتور ال ن م الً ك وزارة ال رع بف وم الي صباح الجذعان
ك وكذل والزراعة اه المي ة البيئ وزارة ي ف النحل ير خب بالحارث حسن والدكتور سعود

النحل مجال في الخبير العتال يحيى وسبل.الدكتور النحل تربية كيفية مناقشة تم حيث
ارب التج ض بع وا واستعرض ات واألطروح رؤى ال ن م د والعدي ه ب ة والعناي ره تطوي
ن المهتمي ل ولك الين للنح اً مهم داً راف ليكون النحل تربية بمشروع النهوض في الناجحة

فيه واالستثمار النحل  .بتربية
 

ودورات ة المحلي السالالت اج إلنت اإلرشادي المنحل عمل آلية لبحث اإلجتماع وخلص
المزيد اكتساب في الراغبين النحالين تدريب إلى يهدف والذي بالنحالين خاصة إرشادية
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ة تربي على وتدريبهم النحل تربية في الحديثة لألساليب وتأهيلهم الالزمة٬ المهارات من
ة.الملكات المحلي ات الملك إلنتاج محطات إنشاء على االتفاق تم ضمن.كما ك ذل أتي ي

دورات ال ديم وتق ل النح ة تربي اريع مش دعم ل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ادرة مب
العلمية واالستشارات االصلية٬ الملكات وتوزيع اللوجستية٬ الخدمات وتقديم  .التعليمية
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سكانعنوان لسقيا المياه مشروعات أضخم العربي"إطالق لایر1.7بـ"الدرع مليار

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد18832العددالكاتب 1تكرار

مشعل بن وإنجازاته:فيصل الوطن أيام من ويعد كبرى حضارية نقلة  المشروع

سكان لسقيا المياه مشروعات أضخم العربي"إطالق بـ"الدرع
لایر1.7  مليار

 

د السقيا.األمير بمياه األهالي فرحة ومباركًا مشاركًا مشعل بن  فيصل
 

الحربي-بريدة  ملفي

  

وصاحب دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين ادم خ ة حكوم ود وجه بدعم
اق بإنف وزراء ال س مجل س رئي ب ونائ د العه ي ول سلمان بن محمد األمير الملكي السمو
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راف وإش ة ومتابع ود وجه واطنين للم ة الخدمي روعات المش ى عل االت الري ن ماليي
القصيم ة منطق ير أم سعود ن ب مشعل ن ب فيصل الدكتور األمير الملكي السمو صاحب
ة منطق كان س من واطنين الم آالف قيا لس ة العذب اه المي ال إيص م ت ة٬ والميداني ة اإلداري

د" وّع المياه٬ شح وتعاني المواقع أصعب من تعد التي القصيم منطقة في العربي الدرع
ول وص العربي درع ال ة منطق ي ف ة الواقع يم القص ة منطق ز والمراك ات محافظ سكان
الحكومي باإلنفاق ثم هللا بفضل تحقق كبيرا إنجازا الموقع هذا في لمنازلهم العذبة المياه
يرة كب افات مس قيا الس اه مي خطوط قطعت أن د بع المنطقة هذه به حظيت الذي الضخم
تهدفت واس اه٬ المي بصهاريج قياهم س ن م دال ب ازلهم من ي ف م وه م له العذبة المياه لتنقل

و ونح يرة كب محافظات أربع القصيم مياه نفذتها والتي للمياه العمالقة 80المشروعات
لایر مليون مئة وسبع المليار تجاوزت بتكاليف العربي الدرع منطقة في  .مركزا

 

بقيمة أبانات مركز لایر175سقيا  مليون

ة منطق ير أم سعود ن ب مشعل ن ب فيصل دكتور ال ير األم ي الملك السمو صاحب وكان
ة بمنطق ي العرب درع ال ة منطق سكان قيا س مشروع من وض ام أي ل قب دشن د ق القصيم
د وتفق ة النبهاني ومحافظة ات أبان لمركز المياه وشبكات الناقلة الخطوط مشروع القصيم
تكماالً اس أتي ت تي وال المشروعات هذه بافتتاح سعادته عن معرباً الفرعية الضخ محطة

سموه وقال سبق ا:لما فيه ر يتوف م ل تي ال ي العرب درع ال اطق من أصعب ي ف وم الي ا أن
ذه ه اء ألبن والضرورية ة المهم الخدمة هذه إيجاد بأهمية منوها المواطنين٬ لسقيا المياه
ت اكتمل د فق ات أبان في األولى المرحلة انتهت أنه إلى مشيراً لهم٬ المياه بتوفير المنطقة

ال وق لایر٬ ال ار الملي ارب يق غ بمبل دمات تكتمل:الخ س هللا إذن ب ل المقب ام الع ي ف ه إن
ي اإلجمال غ المبل وسيكون ا حوله ا وم قور الص ة عقل ة لمحافظ ة التابع ة الثاني ة المرحل

و اراً ملي ي العرب درع ال منطقة في المياه وتوزيع نقل قيا700لمشروع لس لایر ون ملي
اد إليج اطق المن أصعب ن م ا م وم ي ي ف ت كان ه المنطق ذه ه أن سموه وبين المواطنين
راً متوف د الحم و وم الي وأصبح والصهاريج ات بالوايت السقيا على وتعتمد الماء قطرة

المناطق هذه  .في
 

ن ب لمان س ك المل ريفين الش رمين الح ادم خ ة حكوم م دع يم القص ة منطق ير أم د وأك
ن األمي ده عه ي ول مو وس عود س آل دالعزيز هللا-عب ا ؤولين-حفظهم للمس درا مق

اة الحي ير وتوف اه المي ير وتوف ة خدم ي ف وم يق ن م ع وجمي يم القص اه مي ي ف ودهم٬ جه
سموه وقال للمواطنين٬ من:الكريمة ثر ألك يصل أصبح الذي المياه أنبوب 46أطلقنا

بالصهاريج السقيا واستبدلت المياه وتوفرت النبهانية ومحافظة أبانات مركز في مركزاً
يرة٬ كب حضارية ة نقل ن م ه في ا لم الوطن أيام من اليوم هذا معتبراً لهم٬ المياه بوصول
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أماكنهم في وهم للمواطنين المياه وصلت  .فقد
 

ح بفت النبهانية محافظة في أبانات لمركز المياه وإطالق المشروع القصيم أمير دشن وقد
ي الت الخرائط ن م عدد ى عل سموه ع اطل د وق المحطة٬ داخل ن م اه للمي ل الناق الخط
ي الت القصيم منطقة ومراكز محافظات جميع يغطي الذي المشروع تنفيذ مراحل توضح

و اراً ملي بلغت ة إجمالي ة بتكلف ي العرب درع ال ى عل تمع700تقع اس د وق لایر٬ ون ملي
الفريحي٬ عبدالمحسن المهندس بالقصيم المياه خدمات عام مدير من لشرح القصيم أمير
ي إجمال غ بمبل ة النبهاني محافظة شبكة واستكمال الضخ٬ محطة ومكونات المشروع عن

ة)7.400.482(قدره بلغ ة بتكلف ات أبان بمركز المياه شبكة وإنشاء )12(رياال٬
درة وق غ بمبل اء اإلنش تحت ذي ال ة بالمرموث اه المي وخزان لایر٬ ون)16(مليون ملي

غ بمبل ات أبان ز مرك ومنها المراكز من مجموعة يخدم الذي الناقل الخط وتكلفة "لایر٬
ت"175٬000٬000 بلغ تي ال رى األخ اه المي روعات ومش 30.077.475لایر

لایر الشرب.مليون مياه بشبكات القصيم بمنطقة العربي الدرع  تغطية
 

د محم ن ب ن عبدالمحس دس المهن يم القص ة بمنطق اه المي دمات خ ام ع دير م ح وأوض
بدالً مياه شبكات عبر القصيم بمنطقة العربي الدرع منطقة سكان سقيا سيتم أنه الفريحي
رئيسة ل نق خطوط ن م ألف تت اه مي ات منظوم ثالث الل خ من ك وذل هاريج الص من
ع لجمي ة داخلي اه مي بكات وش ة فرعي نقل وخطوط استراتيجية وخزانات ضخ ومحطات

وقال العربي بالدرع الواقعة والقرى والمراكز تتألف:المحافظات األولى المنظومة إن
رقم الرئيس الناقل الخط ع)1(من البدائ ة بمحافظ الثالثة التنقية محطة من يبدأ والذي

اض الري ة لمنطق ة اإلداري الحدود رب بق القصيم غرب وب جن منطقة تغذية ويستهدف
وعدد وضرية النبهانية محافظتي ضمن46لخدمة رئيس ال الخط طول غ ويبل مركزا

ة المنظوم ذه دد400ه ع ل الناق ط الخ ار مس ى عل د ويوج م خ)6(ك ض ات محط
غ تبل ة المنظوم ذه له ة الفرعي ل النق وط رب481وخط غ وب جن ة منطق ة لتغذي م ك

بر ع ي العرب درع بال يم ة)5(القص إجمالي عة بس ات وال3م40٬000خزان وأط
تنفيذها تم التي الداخلية المياه من928شبكات االنتهاء تم التي المراكز عدد ويبلغ كم

ا له اه المي بكات ش ذ ة37:تنفي المنظوم ذه ه تهدف وتس زا رى)9(مرك أخ ز مراك
ون بع اكتمالها بصدد الثانية المنظومة أن الفريحي وأضاف الحالية٬ المشروعات ضمن

م رق رئيس ال ل الناق الخط ن م ألف تت تي وال يدة الرش حكومتنا بدعم ثم وفضله )2(هللا
ة منطق ة تغذي تهدف ويس براء الخ اض ري بمحافظة الرابعة التنقية محطة من يبدأ والذي
ة عقل ة محافظ ة لخدم ورة المن ة المدين ة لمنطق ة اإلداري دود ح رب بق يم القص رب غ

وعدد ة)21(الصقورة المنظوم ذه ه ضمن رئيس ال ل الناق الخط طول غ ويبل مركز
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مساره230 على ويوجد ذه)3(كم له ة الفرعي ل النق وخطوط ضخ محطات الث ث
يبلغ تنفيذ335المنظومة تم غرب75كم ة منطق ة لتغذي ل الناق الخط ى عل ا منه م ك

عبر العربي بالدرع ة)2(القصيم إجمالي عة بس زان تكاليف3م25000خ وبلغت
رئيس ال النقل لایر150خط ذ(مليون وخزان)منف ة الفرعي ل النق خطوط اليف وتك

نحو3م10000سعة ز مراك لخمسة اه مي لایر48وشبكات ذ(مليون ا)منف فيم ٬
ل الناق الخط ى عل ات والخزان الضخ ات لمحط ذه تنفي اٍر ج روع مش اليف تك غ 64تبل

لایر تنفيذه(مليون من)جاٍر ة الثاني ة المنظوم تكمال الس ة مطلوب مشروعات وتكاليف
المراكز بباقي شبكات وتنفيذ فرعية نقل لایر250خطوط وأضاف)مستقبال(مليون

م رق ل الناق الخط ن م ألف تت تي وال الثالثة المنظومة أن من)3(الفريحي دأ يب ذي وال
ل حائ ة لمنطق ة اإلداري حدود اذة بمح ي الغرب الشمال اه باتج بساق الثامنة التنقية محطة

دد ع ة تغذي تهدف ذه)13(ويتس ه من ض رئيس ال ل الناق ط الخ ول ط غ ويبل زا مرك
ة ة168المنظوم بتكلف م اره)150(ك مس ى عل د ويوج لایر ون ات)4(ملي محط

إجمالية بسعة استراتيجيان وخزانان مشروع3م20000ضخ ضمن تنفيذها "جاٍر
م رق ل النق خطي على وخزانات ضخ محطات ة)"3,2(إنشاء لایر64بقيم مليون

ة المنظوم ذه ه ضمن ة الفرعي ل النق خطوط أطوال ذ170ويبلغ تنفي م ت م م45ك ك
ة منظوم ل كام الستكمال مطلوبة مشروعات ضمن المنظومة هذه استكمال وسيتم منها٬

بة بنس ة والتغطي ي العرب درع لل ة ي%100التغذي العرب درع ال ز مراك بكات (لش
لایر)210  .ماليين
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النخيلعنوان لسوسة الميدانية للمكافحة الشركات تأهيل

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2194العددالكاتب 1تكرار

النخيل لسوسة الميدانية للمكافحة الشركات  تأهيل

 
 
 
 
 
 
 
 

 الرياض-مكة

ب وتدري ل تأهي امج برن ن م ى األول ة المرحل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة دأت ب
ة الزراعي ة التعاوني ات والجمعي زارعين الم ار وكب الخاص القطاع ومؤسسات شركات
ا العتماده دا تمهي راء٬ الحم ل النخي ة لسوس ة الميداني ة المكافح ال أعم دمات خ ديم لتق
ي ف زارع الم أصحاب اركة مش ة آلي ق تطبي ة مرحل ي ف دء والب ا٬ منه المؤهلة واختيار

الوزارة مع المكافحة تكاليف  .تحمل
 

ة المتكامل اإلدارة امج لبرن ل األمث ق التطبي ي ف يسهم التأهيل هذا أن الوزارة وأوضحت
يرة مش ا٬ له ي اإلجرائ دليل وال راء الحم ل النخي ة سوس ى عل للسيطرة التنفيذية والخطة
ة الزراعي والجمعيات المحلية والمؤسسات الشركات يستهدف التدريبي البرنامج أن إلى
بحشرة ف التعري اول ويتن والنظري٬ ي العمل ب الجان ى عل ويشتمل المزارعين٬ وكبار
اة٬ الحي ودورة ار٬ واالنتش ادية٬ االقتص ة األهمي ث حي ن م راء الحم ل النخي ة سوس
يزة المم واألعراض المبكر والكشف اإلصابة٬ لحدوث المناسبة والظروف والخطورة٬
واإلجراءات ة٬ للوقاي ليمة الس ة الزراعي والممارسات ة الوقائي واإلجراءات لإلصابة٬

االلكتروني البالغات نظام إلى باإلضافة والميكانيكية٬ الكيميائية  .»بلغ«العالجية
 

م رق وزراء ال س مجل رار ق ى عل تنادا اس ه أن وزارة ال حت ي)551(وأوض القاض
وزارة أصحاب»البيئة«بتحمل مع بالمشاركة الحمراء النخيل سوسة مكافحة تكاليف
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ة القادم ة المرحل في الوزارة ستنفذ البرنامج٬ أهداف تحقيق في يسهم بما النخيل مزارع
م رق وزاري ال رار للق ا ل)318548/1/1441(وفق لتحم ة العادل ة اآللي

المملكة مناطق جميع في المزارع أصحاب بمشاركة النخيل سوسة مكافحة  .تكاليف
 

الشركات في مطلوبة  شروط

متخصص● فني زراعيون(كادر وفنيون وباحثون٬  )مهندسون٬
عن● تقل ال الزراعية الخدمات تقديم مجال في  سنوات5الخبرة

الحمراء● النخيل سوسة مكافحة مجال في  خبرة

المملكة● من مختلفة مناطق في فرع من أكثر  لديها

الزراعية● الخدمات لتقديم ترخيص على الحاصلة للشركات األولوية  تعطى
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مارس»البيئة«عنوان نهاية المزارع أصحاب عن النخيل سوسة مبيدات تكاليف تتحمل

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد9592العددالكاتب 1تكرار

المزارع»البيئة« أصحاب عن النخيل سوسة مبيدات تكاليف تتحمل
مارس  نهاية

 
 

 

الرياض من الثميري السالم  عبد

ق تطبي ي ف المقبل٬ مارس شهر نهاية والزراعة والمياه البيئة وزارة تبدأ أن المقرر من
دة المقي دات المبي ق وتطبي أمين ت اليف تك ل تحم ي ف زارع الم حاب أص اركة مش ة آلي

ة ل"لمكافح النخي ة زارع"سوس الم ي ت.ف اطلع تي ال ة اآللي مل ادية"وتش "االقتص
ي ألف عن فيها النخيل أشجار عدد يقل التي المزارع أصحاب عن الوزارة تحمل عليها٬

بنسبة المقيدة الكيميائية المبيدات تكاليف اركتها100نخلة٬ مش ى إل إضافة المائة٬ في
ق وتطبي دوري٬ ال الكشف تشمل التي المكافحة مراحل بعض تكاليف المزارع أصحاب
ة التوعي ديم تق ى إل إضافة دريب٬ والت واإلشراف٬ ن٬ والحق الرش ب الكيميائية المكافحة
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 .واإلرشاد
ف تكالي وزارة ال ل تتحم ة٬ المقبل ام األي الل خ ا عنه يعلن س تي ال دة الجدي ة اآللي ق ووف
ي الت ل النخي زارع م ي ف دة المقي دات والمبي ن والحق الرش ب ة الكيميائي ة المكافح تطبيق

ن بي ل النخي دد ع ا فيه راوح ف501ي تكالي حابها أص ل يتحم أن ى عل ة٬ نخل ف وأل
ل ك امل الش دوري ال والكشف ائي الكيمي للعالج يزه وتجه المصاب النخيل 45تكريب

 .يوما
 

ن بي أشجارها دد ع غ يبل تي ال زارع الم ا وزارة1001أم ال ل فتتحم ة٬ نخل ي ألف ى إل
ب تكري تكاليف أيضا أصحابها يتحمل أن على كاملة٬ المقيدة الكيميائية المبيدات تكاليف

ل ك امل الش دوري ال والكشف ائي الكيمي للعالج يزه وتجه المصاب ل ا45٬النخي يوم
والحقن بالرش الكيميائية المكافحة  .وتطبيق

 
ب وتدري دة٬ المقي ة الكيميائي ة المكافح ال أعم ى عل راف اإلش وزارة ال ى تتول ن حي ي ف
عدد اوز يتج تي ال زارع الم ألصحاب واإلرشاد ة التوعي ديم وتق ال٬ والعم زارعين الم

المكافحة تكاليف أصحابها يتحمل أن على نخلة٬ ألفي  .أشجارها
 

من ى األول ة المرحل ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ه في دأت ب ت وق ي ف ك ذل أتي وي
زارعين٬ الم ار وكب اص٬ الخ اع القط ات ومؤسس ركات ش دريب وت ل تأهي امج برن
ل النخي ة لسوس ة الميداني ة المكافح ال أعم خدمات لتقديم الزراعية التعاونية والجمعيات
ة آلي ق تطبي ة مرحل ي ف دء والب ا٬ منه ة المؤهل ار واختي ا العتماده دا تمهي راء٬ الحم

الوزارة مع المكافحة تكاليف تحمل في المزارع أصحاب  .مشاركة
 

ة المتكامل اإلدارة لبرنامج األمثل التطبيق في يسهم التأهيل٬ هذا أن الوزارة٬ وأوضحت
يرة مش ا٬ له ي اإلجرائ دليل وال راء الحم ل النخي ة سوس ى عل للسيطرة التنفيذية والخطة
ات والجمعي ة٬ المحلي ات والمؤسس ركات٬ الش تهدف يس دريبي الت امج البرن أن ى إل
اول ويتن ري٬ والنظ ي العمل انبين الج ى عل تمل ويش زارعين٬ الم ار وكب ة٬ الزراعي
ار٬ واالنتش ادية٬ االقتص ة األهمي ث حي ن م راء الحم ل النخي ة سوس رة بحش ف التعري
ر المبك ف والكش ابة٬ اإلص دوث لح بة المناس روف والظ ورة٬ والخط اة٬ الحي ودورة
ليمة الس ة الزراعي ات والممارس ة الوقائي راءات واإلج ابة٬ لإلص يزة المم راض واألع
ات البالغ ام نظ ى إل افة إض ة٬ والميكانيكي ة الكيميائي ة العالجي راءات واإلج ة٬ للوقاي

 ".بلغ"اإللكتروني
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وزارة ل بتحم ي القاض وزراء ال س مجل رار ق ى إل تنادا اس ه أن وزارة٬ ال حت وأوض

النخيل٬"البيئة" مزارع أصحاب مع بالمشاركة الحمراء النخيل سوسة مكافحة تكاليف
ة العادل ة اآللي ة المقبل ة المرحل ي ف وزارة ال ستنفذ البرنامج٬ أهداف تحقيق في يسهم بما
مناطق ع جمي ي ف زارع الم أصحاب اركة بمش ل٬ النخي ة سوس مكافحة اليف تك لتحمل

 .المملكة
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تنفذعنوان البيئة وحماية لألرصاد العامة عام21,369الهيئة خالل بيئي تفتيش م2019زيارة

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 10تكرار

تنفذ البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة
عام21,369 خالل بيئي تفتيش 2019زيارة

 م

 

 واس-جدة
٬ ة البيئ ة وحماي لألرصاد العامة بالهيئة البيئي التفتيش فرق ضبطت

عام8754 في بيئية تنفيذ2019مخالفة خالل من ٬ 21369م
المملكة مناطق مختلف في الكترونية تفتيشية  .زيارة

 
عبدالرحمن دكتور ال ة البيئ ة وحماي لألرصاد ام الع الرئيس وأوضح
ى عل ارات الزي أنجزت البيئي التفتيش فرق أن الطريقي٬ سليمان بن
د والتأك للمنشآت ئي البي الوعي مستوى ع رف بهدف المملكة مستوى
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للبيئة العام النظام في المعتمدة البيئية المعايير بتطبيق االلتزام  .من
 

عدد ي ف اطق المن ى أعل سجلت المكرمة مكة أن ٬ الطريقي وأضاف
بـ المسجلة من3069المخالفات نتجت ة 4756٬مخالف ارة زي

بـ اض الري ة منطق ا ن1799يليه م ة م4573مخالف ث ٬ ارة زي
بـ الجنوبية من1070المنطقة ة2427مخالفة والمنطق ٬ ارة زي

بـ رقية ن922الش م ة ة4392مخالف المدين ة ومنطق ٬ ارة زي
بـ من907المنورة جازان3004مخالفات ة ومنطق ٬ ات مخالف

ن499بـ م ة ن903مخالف م دد ع ل أق جلت س ا فيم ٬ ارات زي
بـ مالية الش ة بالمنطق ات ن488المخالف م ة ارة1314مخالف زي

الكترونية  .تفتيشية
 

ة المخالف ات الجه ة متابع ل ستواص ئي البي ش التفتي رق ف أن د وأك
٬ ة المخالف ة البيئي اعهم أوض حيح لتص ة البيئي ايير والمع اييس للمق
أو مباشر بشكل ة البيئ ى عل ر يؤث ا م ل ك ى عل المستمرة ة والمراقب
من ة المخالف ات الجه على والعقوبات الغرامات وإيقاع ٬ مباشر غير

التنفيذية ولوائحه العام النظام في عليها المنصوص القوانين  .واقع
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المناخعنوان تغير لمواجهة االقتصادية »3من3«االستراتيجية

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد9592العددالكاتب 1تكرار

المناخ تغير لمواجهة االقتصادية  »3من3«االستراتيجية
 

 

 
 

شامي فولنكامب/رالف كوزيمانو/وكونيل أوزتوسن/وتوماس  سينا
 

بالسفن ام االرتط حوادث مثل الحيتان٬ تواجه التي العديدة األخطار من الحد يمكن كيف
كالت المش ذه ه ل مث ل ح ة كيفي ون يعرف اد االقتص براء خ أن ظ الح لحسن ا؟ .وغيره

ة:والواقع وإزال الغابات تدهور عن الناتجة االنبعاثات لخفض المتحدة األمم برنامج إن
الحلول هذه لمثل محتمال نموذجا يمثل النامية٬ الدول في أن.الغابات امج البرن ر يق وإذ

ز17 حواف دول لل دم يق و فه ات٬ الغاب ة إزال عن أ تنش الكربون انبعاثات من المائة في
يد أكس اني ث ن م ا نقي الجوي الغالف اء إلبق يلة كوس ا غاباته ى عل اظ الحف على تشجعها

السابقة.الكربون أعدادها إلى الحيتان استعادة لتشجيع مالية آليات وضع بالمثل ويمكننا
ن م لمساعدة أخرى تعويضات أو دعم صورة في حوافز تقديم يمكن حيث العالم٬ حول

الحيتان حماية نتيجة مرتفعة تكلفة شركات.يتحملون تعويض يمكن المثال٬ سبيل فعلى
االرتطام مخاطر من للحد السفن مسارات تغيير بسبب تتحملها التي التكلفة عن  .الشحن

 
ي مال ق مرف اء إنش ن يتعي ة٬ بداي ا عنه اإلجابة يصعب تساؤالت يثير الحل هذا أن غير

ه ل الزم ال ل التموي ير وتوف األخرى الطبيعية والموارد الحيتان م.لحماية الحج ا م ن لك
ال ح ي ف ه أن ى إل ديراتنا تق ير تش الحيتان؟ لحماية تخصيصه ينبغي الذي لإلنفاق الدقيق

صيدها ي ف دء الب قبل ما مستويات إلى بالعودة الحيتان ألعداد 1.7لتحتجز-السماح
ون الكرب يد أكس اني ث ن م نويا س طن ار ير-ملي توف يلزم رد13س للف نويا س دوالرا

ان الحيت اعدة بمس ون الكرب يد أكس اني ث از احتج ود لجه دعم ال بيل س ى عل وإذا.الواحد
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ا وم والشركات؟ واألفراد الدول بين توزيعها سيمكن فكيف التكلفة٬ هذه دفع على وافقنا
عليهم يتعين الذين والدول والشركات األفراد من لكل تقديمه ينبغي الذي التعويض حجم
التعويضات ة عملي ى عل اإلشراف يتولى س ن وم الحيتان؟ حماية تكلفة من جزء تحمل

الجديدة؟ للقواعد لالمتثال  والرقابة

 
ددة متع ات والمنظم دة المتح م األم ات منظم اركة بمش ة٬ الدولي ة المالي ات المؤسس د تع
يق وتنس ة والرقاب اد اإلرش دور ب طالع لالض ى المثل ة الجه ي ه رى األخ راف األط

ان الحيت ة لحماي دول ال توى مس على المتخذة ي.اإلجراءات ف ان الحيت ش تعي ا م ادة وع
ع م ل التعام ا عليه ذر يتع د ق دول وهي والهشة٬ الدخل منخفضة بالدول المحيطة المياه

الالزمة التخفيف  .إجراءات
 

ا م ادة ع الذي المثال٬ سبيل على العالمية٬ البيئة مرفق خالل من الدول هذه دعم ويمكن
الدولية البيئية االتفاقيات بمتطلبات للوفاء الدول هذه مثل  .يدعم

 

ع المناف ال إدخ ى عل ات الحكوم اعدة مس ه يمكن دولي ال د النق ندوق ص إن ف ذلك٬ ك
ة تكلف ذلك وك اخ٬ المن ير تغ ف تخفي ي ف اهمتها مس ة نتيج ان للحيت ة الكلي ادية االقتص

ة الكلي ة المالي ا أطره من ض ان٬ الحيت ة حماي راءات برة.إج الخ دولي ال ك البن ك ويمل
الخاص القطاع ي ف ة الفاعل األطراف ويض لتع ة معين رامج ب ذ وتنفي لتصميم ة الالزم

ان الحيت ة حماي في جهودها ددة.نظير متع ات والمنظم دة المتح م األم ات لمنظم ن ويمك
ذه ه دم تق اس لقي ة الالزم ات البيان ع وجم ال االمتث ى عل راف اإلش رى األخ راف األط

 .الجهود
 

ال أعم جدول صدارة ى إل ان الحيت ة حماي اقتصادات تنسيق بإجراءات الصعود ويجب
المناخ مجال في الدولي اخ.المجتمع المن ير تغ ف تخفي ي ف ان الحيت لدور بديل ال وألنه

الـ دول ال داف أه د أح ا حياته ى عل الحفاظ يكون أن ينبغي مواجهته٬ في الصالبة وبناء
لعام190 باريس اتفاقية على المناخ2015الموقعة مخاطر بمكافحة  .المعنية

 
ة عقلي اد إيج ي ف أيضا ا نفوذه تخدام اس ا عليه ات والحكوم ة الدولي ات المؤسس أن ير غ

البشري-جديدة الجنس بقاء على للحفاظ شامل منهج وتنفيذ إقرار خالله من يتم منهج
الطبيعي العالم حدود ضمن العيش فكرة على  .بناء

 

اة الحي ي ف وحق ا ذاته د ح ي ف ة قيم ا له ضخمة ات كائن ان ة-والحيت العقلي ذه ه ن لك
كله والكوكب المحيطات استدامة عن ينفصل ال الذي بدورها وتقر قيمتها تقدر .الجديدة
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ا ونظام ة البحري ور والطي ماك األس مل تش صحية ة بحري اة حي ني تع ان الحيت المة فس
جودة يحسن ا م واألرض٬ المحيطات ن بي ة الغذائي العناصر دوير ت د يعي امال ك حيويا

منهما كل في  .الحياة
 

تراتيجية اس شأن األرضية"ومن ا ى"التكنولوجي إل ان الحيت داد أع تعادة اس دعم ت تي ال
اة الحي صعيد ى عل ليست جمة منافع تحقق أن المحيطات في السابقة الوفيرة مستوياتها

نحن حياتنا ذلك في بما أيضا٬ األرض سطح على الحياة بل فحسب٬ المحيطات  .في
 

تحديد في نضيعه وقت لدينا فليس المناخ٬ تغير على المترتبة اآلنية العواقب إلى ونظرا
المي الع البيئي نظامنا على الواقع الضرر معالجة أو لمنع جديدة طرق ق.وتنفيذ وينطب
أسرع بمعدل النمو على لمساعدتها الحيتان حماية تحسين على تحديدا  .ذلك

 

من أكثر إلى سنحتاج فإننا جديدة٬ خطوات اتخاذ عدم حال في أنه إلى تقديراتنا تشير إذ
ا30 أعداده ادة لزي ال أجي دة ع األمر وسيستغرق الحالي٬ الحيتان عدد لمضاعفة عاما

صيدها ي ف البدء قبل ما مستويات ع.إلى ال:والواق اء البق ى عل درتنا وق ا مجتمعاتن إن
الوقت هذا كل االنتظار  .يحتمالن
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مكافحتهعنوان فشل بعد القنفذة في الزراعية المحاصيل يلتهم الجراد

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

مكافحته فشل بعد القنفذة في الزراعية المحاصيل يلتهم  الجراد

 
 

السالم  ):صدى(نايف

ل انتق ث حي القنفذة٬ محافظة الجراد أسراب ىاجتاحت عل ا زحفً ع موق ى إل ع موق ن م
ملتهما الزراعيةاألرض٬  .المحاصيل

 

وزارة ال ذة بالقنف ون المزارع د ناش م٬ جهته ن يةوم األرض رش ال رق ف ن م د بمزي
الجراد على للقضاء  .والجوية٬

 

ارم الع غضبهم عن القنفذة مراكز مختلف في المزارعون أسرابوعبر ة مهاجم ن م
وزارة ي ف ة المختص ات بالجه تغيثون يس م جعله ا مم ة٬ الزراعي يل للمحاص راد الج

والمحاصيل النباتات إلنقاذ التدخل بسرعة  .الزراعة
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مجموعةعنوان لصيد صادم رشاش»ظباء«مقطع الفطرية«و..بسالح تتفاعل»الحياة

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد0العددالكاتب 11تكرار

مجموعة لصيد صادم بسالح»ظباء«مقطع
الفطرية«و..رشاش  تتفاعل»الحياة

 
 

 
 
 

التحرير–تواصل  :فريق
احد ام قي ق يوث ديو في مقطع اعي االجتم التواصل مواقع رواد تداول
بمنطقة رشاش سالح مستخدما الظباء من مجموعة بصيد األشخاص

 .صحراوية
 

ي٬ تطوان اني ه ة٬ الفطري اة للحي عودية الس ة الهيئ س رئي ب نائ ال وق
ه بقول ع الموق ى عل ا ع“معلق موق ن ع ي التقص ت حاول ة الهيئ إن

م ول ة٬ دقيق لمعلومات تتوصل لم لكنها الظباء؛ ونوع المقطع تصوير
المملكة داخل مصورا المقطع كون من  .”تتأكد

 

ام؛ الع ن األم ى إل القضية ت أحال ة٬ الفطري اة الحي أن ي تطوان ابع وت
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للمقطع الناشر والحساب الجريمة مكان عن  .للتحري
 

وزارة واله تت يد الص ام نظ الفي مخ ى عل ام النظ ق تطبي أن اف وأض
اع وإيق الفين المخ ى إل ل للتوص ة الهيئ ا معه ق تنس تي ال ة الداخلي

بحقهم  .العقوبات
 

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1217084231064735744
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/UCaES41qTRg 
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لتاريخ الصحفي 20/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر كاريكاتيرعنوان

الخبر الخبراألربعاء-15/01/2020-20/05/1441تاريخ كاريكاتيرتصنيف

الرصد17275العددالكاتب 1تكرار
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