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لتاريخ الصحفي 22/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تحتملعنوان تعد لم مراعينا

الخبر الخبرالجمعة-17/01/2020-22/05/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الفارسالكاتب الرصد18834العددعبدالعزيز 1تكرار

تحتمل تعد لم  مراعينا

 

الفارس  عبدالعزيز

من ة طويل ترات لف ف مكث لرعي أرض تتعرض عندما للمراعي الجائر الرعي يحدث
و نم ترات لف اة مراع دون ن وم الرعي٬ ة منطق تحتملها ال الماشية من بأعداد أو الوقت

فيها  .األعشاب

ي ف المراعي م حج ن بي وازن ت اك هن ان ك ا بالدن ي ف االقتصادية رة الطف حدوث وقبل
األعشاب تلك على تقتات كانت التي الماشية وعدد االقتصادي.البالد و النم وبعد ولكن

زادت اللحوم تهالك اس ي ف ة هائل ادة زي ه رافق ذي وال كان الس دد ع ي ف والزيادة الكبير
ي الت المراعي تلك على هائالً ضغطاً شكل مما البالد في تربيتها تتم التي الماشية أعداد
األرض ن م د المزي لتصحر ة بداي ى إل أدى ا مم الماشية من القطعان تلك تحتمل تعد لم

سابقاً المنطقة في موجودة تكن لم المواشي من مختلفة فصائل دخول إلى  .عالوة

ة الزمني دد الم د وتحدي الرعي٬ دورات م تنظي ى إل عاجل وبشكل يحتاج األمر فإن ولذا
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التربة وانجراف األراضي تصحر لتالفي برعيها يسمح التي الماشية وإعداد  .للرعي
 

أن ن ويمك الد الب ي ف ة اإلداري ز المراك ح من ق طري عن الرعي ن تقني تم لو أنه وأظن
ية الماش لمالك الرعي رخص ح من صالحية الفطرية للحياة السعوديه الهيئة تشاركها
ية الماش داد أع اة ومرع ي٬ للرع ة الزمني دد الم ا فيه دد تح ا له ة التابع ي األراض ي ف
ي الت كلة المش ك تل ي تالف ى عل األمر ذا ه يحافظ فس األراضي ك لتل ا دخوله المسموح

ببت ةتس الترب راف وانج ي األراض اد إفس ى إل ائر الج اب االحتط ى إل افة باإلض
الزمن مع المراعي تلك مساحات تقلص وبالتالي  .وتصحرها
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لتاريخ الصحفي 22/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالبيئةعنوان االهتمام

الخبر الخبرالجمعة-17/01/2020-22/05/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

باحاذقالكاتب الرصد17017العددإبراهيم 1تكرار

بالبيئة  االهتمام

 

باحاذق  إبراهيم

أن الم الع دول ع جمي ى عل يجب تي ال ام المه ن م أصبح ا عليه والحفاظ بالبيئة االهتمام
وث تل عن الناتجة المخاطر د تزاي ظل في للغاية مخيفًا أصبح فاألمر لتحقيقها٬ تتكاتف
زيادة استمرار حال في مهددة أصبحت الكوكب هذا على البشرية الحياة أن حتى البيئة٬
ة لدرج ا م ا يوم السيطرة عن يخرج قد فاألمر النواحي٬ كافة في البيئي التلوث معدالت
ل ب االنتظار ا علين ليس ذا ل نفعا٬ً االهتمام محاوالت حينها تجدي وال الندم معها ينفع ال

نفسه من البدء فرد كل  .على
 

أو براري ال ى إل واطنين الم ن م ير الكث ا به رج يخ تي ال الت العط ع م ة البداي ن ولتك
ة الخاطئ البعض لوكيات س لألسف ن ولك األوقات٬ أجمل وقضاء للتنزه العامة الحدائق
براري ال ك تل الء امت ن ع يسفر ذي وال ل٬ الجمي وم الي ة نهاي ي ف ف الموق سيدة ون تك
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ي الجمال ر المنظ بح ليص ابه ش ا وم ام الطع ات ومخلف ة القمام أكوام ب ة العام دائق والح
ة البيئ ا إليه رض تتع تي ال رار األض ن ع ك ناهي اظر٬ الن يء يس ح قب ن ع ارة عب

تدميرها إلى تصل قد لدرجة الخضراء  .والمسطحات
 

وضرورة واجب هي ا وإنم ا به رم يتك ان اإلنس ن م منحة ليس بالبيئة االهتمام فإن لذا
ا م وأول اإلنسان و ه ئي البي وث التل ن م أذى يت من فأول األول٬ المقام في حياته لتأمين
ا م ن ولك العطالت بقضاء تمتاع االس دم ع ني يع ال ذا وه ة٬ العام صحته هي تتضرر
أول إن ف ذا وله ة٬ والطبيع ة للبيئ أذى أو رر ض أي داث إح دون تمتاع االس ي ف انع الم
ام القي ل ب وائية عش اكن أم ي ف ات المخلف اء إلق دم ع هي ة بالبيئ ام واالهتم للحفاظ السبُل

لها المخصصة األماكن في وإلقائها  .بجمعها
 

من يتصاعد ا لم ًرا نظ واء اله وث تل ه عن ينتج والذي المخلفات حرق تجنب ينبغي كما
ن م الجوي٬ الف الغ دمر ت د وق ان اإلنس حة وص ة بالبيئ ر تؤث ارة ض وغازات ة أدخن
ا وقتن ي ف ة التوعي حمالت من د العدي ا حوله تدور والتي بالبيئة االهتمام أساليب أفضل
ادة وإع ا وغيره وأوراق أدوات ن م ة المنزلي ات المخلف دوير ت ادة إع ي ه الي الح

حرقها أو خاطئ بشكل إهدارها من بدًال جديد من  .استخدامها
 

من والبحار ار األنه اه مي ي ف ات المخلف اء إلق وعدم المائية الموارد على الحفاظ أن كما
ة رقع ادة زي ى عل يز الترك ع م ة٬ البيئ ى عل اظ الحف ي ف اعد تس تي ال ة المهم اط النق

الخضراء  .المساحات
 
@ibahathek11 
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لتاريخ الصحفي 22/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جديدةعنوان سياحية وجهة يوفر اإلبل نادي

الخبر الخبرالجمعة-17/01/2020-22/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

جديدة سياحية وجهة يوفر اإلبل  نادي

 

 
 واس-الرياض

المسؤولين٬ ل قب ن م ير كب ام باهتم بالصياهد٬ ل لإلب دالعزيز عب ك المل ان مهرج حظي
واإلشراف والمراسم م والتحكي م التنظي ي ف يزين المتم المشاركين من أعدادا ضم حيث

والتنسيق  .واالستقبال
 

العاملة اللجان عدد وا13وبلغ مثل ن أم رجل ي ألف ن م ثر أك ود وج ب جان ى إل لجنة٬
العسكرية القطاعات  .جميع

 
ة قراب التصاريح ى عل المشرفة ة اللجن داخل4500ومنحت ل وتنق دخول تصريح

أو المُالك من كان سواء حامله صفة بحسب معينة مزايا تصريح كل ويحمل الفعاليات٬
العاملين أو الموظفين أو المقاولين أو اإلعالميين أو  .المرافقين

 
نحو د يمت ذي ال دهناء ال ارع ش سوق شكل االقتصادي ب الجان وسوق10وفي م٬ كل

حوال يمتد الذي ل6اإلبل اإلب سوق ي ف دت عق ث حي مهمين اقتصاديين موردين كلم٬
ر لألس م مه ورد م كيل تش ي ف دهناء ال وق س هم أس ا كم يرة٬ الكب فقات الص ن م د العدي
ي ف املين الع هادة بش يزة مم ع البي ة حرك كانت حيث المستأجرين٬ من وغيرهم المنتجة

 .المحالت
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ت منح ل اإلب ادي ن إدارة ت وع30وكان مجم ن م اً مجان ت84محالً خصص ال مح
حضرت ا كم ة٬ المنتج ر و10لألس رك٬ ت ود ف ات ى310عرب إل ة٬ تجاري محالت

و45جانب اإلبل٬ مستلزمات لبيع و42محال لألعالف٬ و40محالً ام٬ أغن حظيرة
عدد20 فيما الفويلق٬ فندق إلى إضافة االحتياجات٬ بكامل مجهزة المبيت لخيام موقعاً

للمُالك المخصصة و46المخيمات الشركات138مخيما٬ قبل من لالستثمار  .مخيما
 

بلغت فقد المطايا من المشاركة األعداد صعيد ا(متنًا31.622وعلى 14.566منه
اإلبل لمزاين عبدالعزيز الملك لجائزة المختلفة الفئات في شاركت .متناً ( 

 
ن الهج باق س ي ف اركة المش ل اإلب دد ع غ ي5457وبل الت االت الح دد ع غ وبل ا٬ً متن
ة جراحي ات عملي رت وأج ات العيادي ت ل4845راجع اإلب داد أع ت بلغ ا فيم ا٬ متن

المهرجان بموقع والمفحوصة المهرجان6794المرقمة في وشارك ا75متنا٬ فريق
والزراعة والمياه البيئة لوزارة تابعا  .بيطريا

 
لـ ل لإلب ز العزي د عب ك المل ان مهرج دهناء"وأعاد ال ة"صحراء كواجه دًدا مج اة الحي

مناطق إحدى الماضي في كانت حيث تراثي٬ رياضي ثقافي تجمع أضخم عبر سياحية
غربها إلى العربية الجزيرة شرق من التجارية الطرق  .تجمع
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لتاريخ الصحفي 22/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اللوزعنوان ثمار ببياض تزدان الطائف جنوب مزارع

الخبر الخبرالجمعة-17/01/2020-22/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

اللوز ثمار ببياض تزدان الطائف جنوب  مزارع

● 

 واس-الطائف
الطويرقي:إعداد  .خالد

الشيباني:تصوير  .فيصل
امتداد على األيام هذه الطائف جنوب مزراع ي"اكتست وبن ٬ وميسان ف وثقي ٬ داد ح

ع والقري ٬ ك تسمى"مال ة مرحل ي ف وز الل ار ثم اض ير"بالفضييض"بي تباش ع م
الجاري يناير من الثاني النصف ٬ الربيع فصل  .حلول

الشجرة٬ لهذه المالئم المكان هو الطائف جنوب مناطق أن والدراسات التجارب وأثبتت
ج المنت غزارة أو المحصول ي ف واء س ا ذاته ليست الجودة أن إال غيرها في تنبت وقد
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الطبيعي  .وبالشكل

ن"واس"مراسل بي ا م تحتضن تي ال ة المحافظ وب جن زارع م من عدد في 50جال
ى ذه60إل ه تهويهم تس ذين ال ٬ وز الل ي مزارع ن م دد ع آراء جل وس جرة ش ف أل

اإلثمار حتى التشتيل من بدءاً زراعتها مراحل على الضوء  .المهنة٬مسلطين

ن والمهتمي زارعين الم أحد المالكي عبداللطيف يقول اللوز٬ شجرة تسلسل مراحل وعن
الشجرة هذه ي:"بزراعة جن موعد ى إل ا مراحله ى أول ن م وز الل شجرة زراعة إّن

د بع اإلزهار٬ بموسم اللوز مزارعي لدى المعروف الربيع٬ فصل حلول مع تبدأ ثمارها
ذه ه ر زائ فيه يشاهد الذي الموسم وهو تدريجيا٬ً الشتاء فصل في السقي عن يتوقفوا أن
ض٬ األبي ون الل حة متوش وز الل جار أش احي من تى ش ي ف ار اإلزه ات عملي زارع الم
ي وتنته األخضر٬ ون الل ى إل وصوالً دريجي ت وبشكل آخر د بع اً يوم وان األل ير وتتغ

ستة تقارب مدة في الرمادي أشهر"أهلة"باللون  .أي

إّن بقوله المالكي "وأردف من: وز الل ار بثم ط يحي ا وم القطاف مراحل يلحظ المتابع
م ث اتح الف ني الب ون الل خالله الثمرة تكتسب حينما النضج٬ قبيل ناعمة وزوائد شعيرات
الغالف يرى فيما األول٬ بالغالف المعروف الداخلي الغالف من االنشطار عملية يعقبها

روف المع اني الفق"الث التي"ب اتح الف ني الب ا لونه يكون ذرتان ب أو ذرة ب ه داخل ي وف
 ".باللباب"تعرف

ن بي تراوح ي ذي ال وز الل و كيل عار أس اع ارتف ي الثقف دالرحمن عب أرجع آخر جانب من
على300و200 الجني عمليات في المشقة إلى الموسم٬ من متفرقة أوقات في لایر

سقوط حتى ف خفي بشكل بعصا ضربه خالل من كبيراً جهداً تتطلب حيث المزارعين٬
ي ف التخزين ة مرحل ا تعقبه بالغضاريف٬ تسمى ير التكس ات عملي أن ى إل الفتاً ثماره٬

نحو إلى الكيس قيمة تصل  .لایر900أكياس

ا وهم وز الل واع أن ى إل ي الثقف ر"وتطرق وم و وز"حل الل ى عل د متزاي ال اإلقب ا فيم ٬
العالية وجودته المستورد عن حجمه بصغر المتفرد المحلي  .البجلي

ل قب اللوز أكل على الناس يقبل األحيان بعض في أنه إلى الحارثي سعد أشار جانبه من
اللوز تقديم إلى يعمد المنطقة أهالي من كثيراً أن مفيداً بالقضيم٬ يعرف ما وهو نضوجه

من العربية"كنوع الضيافة يراً"أنواع تعب ه أمام اب اللب تخراج واس يره بتكس ام والقي
الضيف بها يحظى التي الخاصة والمكانة الضيافة كرم  .عن
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د فوائ ن م ه ل لما اللوز استخدامات من باإلكثار التغذية خبراء ينصح متصل سياق وفي
اض باألحم اً غني ه لكون ضرراً ل واألق دة فائ ثر األك هي الطبيعية فمستخلصاته كثيرة٬
ه ومقاومت رورية٬ الض ات البروتينات٬والفيتامين ى عل ه احتوائ ى إل افة إض ة٬ الدهني
ة للتغذي د جي ر ومؤش ع٬ الرض ال واألطف ل الحوام يدات للس دة جي ة ووجب د٬ للتجاعي

الغذائية األلياف من كبيرة كمية على  .الحتوائه

الطائف ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت رع ف منسوبو ذ ينف الصدد هذا وفي
ور األم ي ف ه والتوجي اإلرشاد بعمليات للقيام العام طوال المزارع٬ على ميدانية جوالت
ه مالحظت م تت ا بم ادهم إرش ى إل إضافة ري٬ وال السماد إضافة أوقات ومنها الزراعية٬
وز الل جار أش يب تص تي ال راض واألم ات اآلف خيص تش ب جان ى إل ارة٬ الزي اء أثن
اد وإرش رش٬ ال ة لعملي المناسب ت الوق ار اختي د بع ة٬ الوقاي رق ف ل قب ن م ا ومكافحته
خفض ى عل اعد تس ث حي ة٬ الحديث ري ال اليب أس استخدام بأهمية المزارعين وتعريف

المياه  .استهالك
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لتاريخ الصحفي 22/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جازانعنوان في األخضر الذهب لـ المروية غير القصة

الخبر الخبرالجمعة-17/01/2020-22/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2373العددالكاتب 1تكرار

للعالم الذهبية فناجيلهم بتقديم المزارعون  يأمل

جازان في األخضر الذهب لـ المروية غير  القصة
 

 

أشرف:ترجمة-المواطن هللا  منة

الصخرية ال بالجب م تنع ث حي الخضراء٬ جازان منطقة تقع المملكة٬ جنوب أقصى في
لحبوب موطن أنها كما لها٬ حدود ال التي الخصبة واألراضي الحارة والينابيع والوديان

الخوالني  .قهوة
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ال ارج الخ ي ف اس الن م معظ أن إال دًا٬ جي ة معروف ن الب وب حب أن ن م رغم ال ى وعل
خوالن ل بقبائ ا تيمًن و ه وز٬ ني عرب صحيفة في جاء كما واسمها بالمملكة٬ يربطونها
ات وتقني ارات مه مارسوا ذين ال ير٬ أم ن ب خوالن الكبير سلفهم إلى إشارة في القديمة٬

من أكثر منذ الخوالني البن حبوب آخر300زراعة ى إل ل جي من التقليد وتنقل عام٬
والمالحظة العملي التدريب ذلك في بما رسمية٬ غير تعليمية أساليب خالل  .من

 

ة ومكان ة ثقافي ة هوي ح وتمن ير كب احترام ب تحظى ة مهن جازان في القهوة صناعة وتعد
بأكملها  .للمنطقة

 

اليونسكو يستحق الخوالني القهوة صنع  :فن

ن لف ة الحماي ير توف كو٬ اليونس ن م تراث ال ى عل ة للمحافظ السعودية ة الجمعي ب وتطل
ام ع دأ ب ذي ال روع٬ المش من وتض ي٬ الخوالن وة قه نع ع2019ص م اون بالتع

و نح ل العم تغرق ويس ن٬ الب وب حب زراعة ة عملي توثيق جازان٬ في 18المزارعين
ي وف النظري٬ ل العم ى إل ة الميداني ارات الزي من ارس31شهًرا٬ أنهت2019م ٬
بر نوفم ول وبحل اليونسكو٬ ى إل لمته وس ب الطل ة ة2020الجمعي معرف ي ف أملون ي ٬

 .القرار
 

ى عل ة للمحافظ عودية الس ة الجمعي ي ف روع المش دير م اس٬ غس اف رّح ال وق
تراث٬ امال ع تأسست ة حكومي ير غ ة منظم ر:2010وهي يظه أن ًدا ج م المه ن م

الثريان التراث وهذا الثقافة هذه  .للعالم
 

األخضر  :الذهب
 

نف ويص الم٬ الع ي ف وة القه وب حب واع أن ود أج واحدة ي الخوالن ن الب وب حب بر وتعت
راث وت ة وطني روة ث ة بمثاب وب الحب ذه ه وتعد القهوة٬ مستهلكي أكبر كأحد السعوديون

لجازان األخضر الذهب بأنها وتوصف ثقافية٬ وهوية  .سعودي
 

ا باعتباره ن الب وب حب زراعة ى عل أساسي بشكل دون يعتم الناس كان الماضي٬ وفي
ت الوق ي ف ا أم عبة٬ الص ات األوق الل خ العيش ب لكس ية الرئيس اتهم منتج من دة واح

االستثمارات عن بحًثا المنطقة إلى يأتون الناس بدأ الوضع٬ تغير فقد  .الحاضر٬
 

الخوالني البن  :زراعة
 

لألشجار٬ ذور الب ة زراع ى عل تنطوي إنها شاقة٬ عملية الخوالني قهوة زراعة عملية
د بع و النم ي ف دأ تب تي ال ار الثم األشجار3٬-2وحصد م وتقلي ة٬ الزراع ن م نوات س

اردة ب ة مظلل ة منطق ي ف اف الجف فراش لوضع المنازل أسطح إلى ونقلها الثمار٬ وجمع
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م يت م ث األسود٬ ون الل ى إل تتحول تى ح د بالي ار الثم ب تقل أن يجب وهناك تجف٬ حتى
والرعاية االهتمام يتضمنها أن يجب سبق مما عملية كل وفي وتفحمها٬  .تقشيرها

 

الكرم مرادفة  :القهوة
 

ط بالرواب ال االحتف ة العملي ذه ه تلزم تس ث حي الزراعة٬ الخوالني قهوة أهمية وتتجاوز
تقديم ُعد حيث الكرم٬ جمال القهوة صميم وفي األرض٬ احترام وكذلك والتراث العائلية
ان بمك ة األهمي من خوالن٬ لمجتمع وبالنسبة المملكة٬ في قديًما تقليًدا للضيوف الفناجيل
ى عل ة عالم إنها زارعهم٬ م ن م ادها حص م يت وب حب تخدام باس رين للزائ وة قه ديم تق

العالم إلى الذهبية فناجيلهم تُقدم أن لليونسكو ضمهم بعد ويأملون واالحترام٬  .الشرف
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لتاريخ الصحفي 22/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر معرضعنوان في وأوروبيين وعرب سعوديين فنانيين بعيون البيئة األرض“قضايا ”أيتها

الخبر الخبرالجمعة-17/01/2020-22/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

معرض في وأوروبيين وعرب سعوديين فنانيين بعيون البيئة قضايا
األرض“  ”أيتها

 

 

 

ا ينظمه تي ال ة الفني التظاهرة ات فعالي اري الج اير ين ن م والعشرون امن الث في تنطلق
مركز في الرئيسي مقره في السعودي الفني ور“المجلس م دة”جولد بج الشاطئ بحي

معرض ي التوال ى عل السابع وان21٬39للعام عن تحت األرض“٬ ا اركة”أيته بمش
وأوروبًيا21 وعربيا سعودًيا  .فنانا

 

معرض األرض“ويحمل ر”أيتها أكث يبحث ث حي ر٬ االم يهمه من لكل عاجلة رسالة
ن ة60م بديل رق لط ل التوص ل أج ن م ة ملموس ول حل ن ع ر ومفك مم ومص ان فن

كوكبنا على للحياة يستعرضون.ومتناغمة ا فيم ي٬ المحل ب الجان على جهودهم وتركز
ي العمران دد التم ن م ات موج الل خ ة الطبيعي ة البيئ دمير ت ن ع ة الناجم ديات التح
تهالكية االس ة الثقاف ة عبثي تى وح و٬ النم ذا ه احبت ص تي ال ل للعم اقة الش روف والظ
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األفعال ردود  .وسلبية
 

ة رئيس ز٬ العزي د عب ن ب د ماج ت بن ر جواه يرة األم ي الملك مو الس صاحبة وصرحت
السعودي الفني المشهد“:المجلس ة طليع ي ف ة طويل ترة ف ذ من جدة مدينة كانت لطالما

ة إبداعي ول حل ديم لتق متحمسون ونحن السعودية٬ ة العربي ة المملك ي ف المعاصر الفني
معرض من السابعة النسخة في نقاشها يتم التي البيئية للهموم دة21٬39على ج ن .ف

ن بي للحوار انطالق نقطة ون يك أن ل نأم ري ث افي ثق فني برنامج تقديم إلى نتطلع كما
ج برنام خالل من باب للش صوًتا يعطي سوف والذي العالمي٬ ونظيره السعودي الفنان

النطاق واسع تعليمي  ”.توعوي
 

دة لم تمر يس ذي وال رض المع ات فعالي ان ل الخلي ا ماي رض للمع ني الف ق المنس ت وقال
عودي الس ني الف س المجل ر مق ي ف ية الرئيس رض الع الة ص ن بي م تنقس هر أش ة ثالث
خصيصا يزه تجه م ت ذي وال سرتي ت بي ي ف دا وتحدي ة القديم بجدة التاريخية والمنطقة

المعرض  .الستضافة
 

الخليل م“:واضافت لتمكينه دعم وال ة العناي ن م األسد نصيب السعوديون الفنانون نال
توى المس ى عل برى ك بيئية لمشكالت فنية حلول ابداع في والمشاركة أعمالهم تقديم من

اهمت.المحلي س اركين المش انين الفن من المجموعة هذه به تتمتع الذي الخيال ثراء إن
ى عل زة مرتك وجود فة فلس خالل من دة جدي نظر ات ووجه نشطة استجابات تقديم في
ل والهياك ة لألنظم رائط خ ع وض ي ف اهم تس تي وال أملي الت ال الخي ص وقص ياء لألش

واإلمكانيات للمشكالت أفضل فهم على لتساعدنا  ”.اإلجتماعية
 

معرض من السابعة النسخة في ام21٬39ويشارك الع هذا جدة ن22فن الفناني ن م
اج واإلنت والنحت م الرس ل مث ات التوجه ف مختل ن م ن واألوربيي والعرب عوديين الس

ة المختلف ة الفني ات التطبيق من وغيرها والمسموع المرئي ن.الفني الفناني ة قائم وتشمل
وة فل ي٬ طربزون عالء سعود٬ ال د فه الصالح٬ دانية زيداني٬ ايمن من كل المشاركين
ود نج الم٬ الس ر ناص اظم٬ ك د محم ونو٬ ش د مهن ط٬ المقي روة م دويان٬ ال ال من اظر٬ ن
نصر مهى ال٬ جم ز عزي فهد٬ بن سلطان الجواد٬ عبد عمر الجفري٬ عبادة السديري٬
ك النتن ودوران مارشي دي تيانا وكريس الغامدي وزهرة خالد٬ رجاء الفرج٬ محمد هللا٬

بهبهاني  .وفرح
 

ًا ايض مل ستش ام الع ذا ه دورة إن ف رض المع ات فعالي ب جان ى إل ه أن ل الخلي ت وبين
بجدة التاريخية المنطقة الى فنية جوالت إلى إضافة وندوات عمل وورش .محاضرات

 

رض مع ن م ابعة الس خة النس أتي ة21٬39وت مؤسس ن م ة ورعاي دعم ب دة ج ن ف

14



وبنك اربيلزUBSالمنصورية اند كلييف  .وفان
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لتاريخ الصحفي 22/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بنجرانعنوان القمح وفير..مزارع بموسم تأذن

الخبر الخبرالجمعة-17/01/2020-22/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

بنجران القمح وفير..مزارع بموسم  تأذن

 

القمح حقول من واسعة  مساحات

  واس-نجران

ث حي مي٬ موس كل بش رر يتك ي زراع وإرث ات حكاي ران نج ة بمنطق ح القم زارع لم
أذن لت نابلها س ل تتماي راء الخض ح القم ول حق ن م عة واس احات مس ام األي ذه ه كل تتش

لجودة الذهنية الصورة تفاصيله في حامالً حصاده اقترب وفيٍر النجراني"البُر"بموسٍم
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 .وشهرته

لـ ة جول ي ح"واس"وف القم زارع م ى ر"عل ار"الُب أش ران٬ نج رى ق ن م دد ع ي ف
ذور ب ة زراع موسم و ه ة المنطق ي ف تاء الش فصل بداية أن إلى سالم آل حمد المزارع
اون التع روح تذكراً مس ه٬ زراعت ن م أشهر الثالثة يقارب ما بعد حصاده يتم الذي البُر
فضاء في باألهازيج تعلو وأصواتهم الحصاد فترة خالل قديماً لألهالي الجماعي والعمل

 .المكان
 

نف ص أن امي الي ادي ه ن مراء"وبي ر"الس الب واع أن ود أج ن م ًا محلي مى يس ا كم
سعر متوسط أن إلى مشيراً وخارجها٬ المنطقة داخل من عليه الطلب ويكثر النجراني٬

غرامات-"المُد" و كيل ثالثة يعادل غ-ما واع20يبل األن متوسط غ يبل ا فيم اال٬ً ري
من والزراعي"األخرى الواحد"الصما للمُد رياالت  .عشرة

 

أسرته ع م اً حالي ويقضي الشرقية ة المنطق كان س ن م انم الغ ي عل خالد قال جانبه٬ من
نجران في الدراسي العام منتصف "إجازة ر: الب ن م ات كمي راء ش ى عل يحرص ه إن

اق األطب ب أغل ات مكون ي ف ه ودخول ب الطي ه ومذاق ة العالي ه لجودت رًا نظ ي النجران
المنطقة بها تشتهر التي والتراثية التقليدية المنتجات بعض شراء جانب إلى  ".الشتوية٬
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لتاريخ الصحفي 22/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والغرامة10السجنعنوان بيئيا30سنوات الخطرة للمخالفات مليونًا

الخبر الخبرالجمعة-17/01/2020-22/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد20722العددالكاتب 1تكرار

الخدمات على ورسوم النفايات إلدارة وطني  مركز

والغرامة10السجن بيئيا30سنوات الخطرة للمخالفات  مليونًا

 

الزهراني  الطائف-سعيد

 

ات٬ النفاي إدارة مشروع ى عل يرة األخ اللمسات ة والزراع اه والمي البيئة وزارة تضع
وعلمت ة٬ والقروي ة البلدي الشؤون وزارة من إليها المشروع نقل تم أن ة«بعد »المدين

م عنه الناتجة ات النفاي ع بجم االلتزام السكنية الوحدات قاطني إلزام تتضمن الالئحة أن
ات النفاي إلدارة الوطني ز المرك يضعها تي ال والضوابط لالشتراطات ا وفق ا فرزه م ث

المحلية التنفيذية  .وللخطط
 

كان س ن م ات٬ النفاي ي منتج ن م توفى تس ة مالي ة تعريف رض ف ة الالئح منت تض ا كم
ع والجم ات النفاي إدارة خدمات مقابل ونحوها والصناعية التجارية والمؤسسات المنازل

منها والتخلص والمعالجة أو.والتخزين اء بإلق يقوم من على عقوبات الالئحة وتضمنت
وسط أي ي ف أو ة الجوفي ار اآلب في خطرة أو معالجة غير نفايات أي حقن أو تصريف
فات المنكش اطق من ي ف أو ان الودي اري مج أو ة المائي طحات المس ك ذل ي ف ا بم ئي بي
التخلص أو معالجتها أو حرقها أو تخزينها أو كان سبب ألي المائية للطبقات الصخرية
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وتبدأ البيئة٬ على ضرًرا أو العامة والسالمة الصحة على خطًرا تشكل طريقة بأي منها
ن م ات المخالف لتصنيف ا وفق ى100العقوبات إل لایر إضافة30ألف لایر٬ ون ملي

إلى تصل قد لفترات السجن  .سنوات10إلى
 

في النفايات إلقاء الالئحة تمنع تشمل8كما مناطق:مواقع ة٬ واألودي السيول مجاري
بكات ش الصحي٬ الصرف بكات ش البحر٬ الشواطئ٬ ة٬ الجوفي ار اآلب النباتي٬ الغطاء

الفضاء واألراضي األمطار٬ مياه  .تصريف
 

ح واللوائ والتعليمات األنظمة بلورة على بالعمل النفايات إلدارة الوطني المركز وسيقوم
المنتج الشخص أو المركز على ويجب الوطنية٬ النفايات بإدارة االرتقاء بهدف المختلفة
التسلسل ذ وتنفي واالقتصادية البيئية النتائج أفضل لتقديم الالزمة التدابير اتخاذ للنفايات٬

النفايات إدارة عند لألولويات  :الهرمي
 
النفايات- إنتاج من والحد  المنع٬

 
االستخدام-  إعادة

 
 التدوير-

 
والطاقة- الموارد  استرداد

 
النهائي-  التخلص

 
والضوابط  االشتراطات

 
ن- وتخزي ل ونق رز وف ع جم ن م ات النفاي إدارة ب ة المتعلق األنشطة ة ممارس يجوز ال

روط ش ب بحس ريح تص أو رخيص ت ى عل ول الحص د بع إال ن آم ص وتخل ة ومعالج
المركز من الصادرة اللوائح تحدده لما وفقًا وذلك نشاط كل  .ومتطلبات

 
إدارة- ب ق تتعل ة تطوعي ادرات مب أو ط خط أو رامج ب ذ تنفي خص ش ألي وز يج ال

المركز من الصادرة الضوابط استيفاء بعد إال  .النفايات
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ا٬- بقربه أو ا له المخصصة الحاويات في وضعها حال الدولة إلى النفايات ملكية تنتقل

أو ة المعالج ع مواق ي ف أو ات٬ النفاي زين لتخ ام ع ان مك ه أن ا عرًف د يع ع موق ي ف أو
النفايات من اآلمن  .التخلص

 
ك- وذل ئي٬ بي وسط أي أو الجوفية اآلبار في النفايات حقن أو تصريف أو إلقاء يحظر

ولوائحه البيئة لنظام  .وفقًا
 
ن- األماك ير غ ي ف ا رميه أو ا بأنواعه ات المخلف رق ح أو ن دف أو رك ت ر يحظ

اللوائح تحدده لما وفقا لها  .المخصصة
 
في- ات النفاي إلدارة الشامل تراتيجي اإلس المخطط بإعداد ام القي ز المرك ى عل يجب

الالئحة دده تح ا لم ا وفق ة الحاج بحسب أو ا دورًي ه وتحديث نوات س خمس لمدة المملكة
خاص نظامي نص ا وله محددة جغرافية منطقة بإدارة تختص حكومية جهة كل وعلى
ات النفاي إلدارة ة التنفيذي ط الخط ع وض ى تتول أن ا منطقته ي ف ات النفاي إدارة ا يخوله
ة الجه س رئي ى وعل ات٬ النفاي إلدارة امل الش تراتيجي اإلس ط المخط ع م ة المتوافق
ق وف ز المرك ى إل ة دوري ارير تق ديم تق ة٬ المحلي التنفيذية خطة عن المسؤولة الحكومية

 .متطلباته
 

النفايات منتجي  اشتراطات
 

اآلتية بالتدابير التقيد النفايات مُنتج  :على
 
األدنى- الحد إلى المتولدة النفايات  تقليل

 
ح- واللوائ تراطات لالش ا وفًق ة٬ المخصص اكن األم ي ف ات النفاي ن م وع ن أي تخزين

المحلية التنفيذية والخطط المركز عن  .الصادرة
 
نفايات- إلى تحويلها قبل المستطاع قدر الموارد استخدام  إعادة

 
من- وع ن ل لك ز المرك يصدرها تي ال التنفيذية٬ اللوائح حسب بالمصدر النفايات فرز

20



النفايات  .أنواع
 
ح- اللوائ تحددها تي ال ة٬ اآلمن الطرق ب ا منه والتخلص ات النفاي ة ومعالج ل ونق ع جم

المركز من المرخصين الخدمات مقدمي خالل من  .الفنية
 
ه٬- يملك ذي ال نى المب أو أة٬ المنش أو كنه٬ بمس المحيطة المنطقة نظافة على المحافظة

وتشغيله بإدارته يقوم أو يستخدمه٬ أو يستأجره٬  .أو
 
النفايات- إدارة بشأن المركز ومتطلبات بتعليمات  .االلتزام

 
بب- التس أو وث التل ر لخط وان والحي ات والنب ة والترب واء واله اه المي ريض تع دم ع

والضوضاء الكريهة الروائح عن الناجم واإلزعاج  .بالضرر
 
ار- اآلب أو اتي٬ النب الغطاء اطق من أو ة واألودي السيول مجاري في النفايات إلقاء عدم

بكات ش أو حي٬ الص رف الص بكات ش ي ف أو ر٬ البح أو واطئ٬ الش ى عل أو ة٬ الجوفي
الفضاء واألراضي األمطار مياه  .تصريف

 
ا- وفق ا فرزه م ث م٬ عنه الناتجة ات النفاي ع بجم تزام االل كنية الس دات الوح قاطني على

المحلية التنفيذية للخطط ووفقا المركز٬ يضعها التي والضوابط  .لالشتراطات
 
تتجاوز- بكمية النفايات منتجي أو)10(على الخطرة٬ ات النفاي ن م أطنان عشرة

تتجاوز تزام)1000(كمية االل واحدة٬ سنة في الخطرة غير النفايات من طن ألف
المركز من الصادرة والتعليمات والقرارات واللوائح٬ النظام  .بأحكام

 
والفنادق والمدارس التجارية المجمعات  اشتراطات

 
دارس والم ات والجامع ة الفندقي والمؤسسات ة والتجاري السكنية ات المجمع ى عل يجب

تنتجها التي النفايات يخص فيما التالية باإلجراءات التقيد اإلدارية  :والجهات
 
المركز- من المرخصين النفايات ومعالجة ونقل جمع خدمات مقدمي مع  .التعاقد
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المركز- يضعها تي ال ة الفني اللوائح تحدده لما وفقًا أنشطتهم عن الناتجة النفايات فرز
النفايات اإلدارة  .الوطني

 
الغذائي- والهدر أنشطتهم من المنتجة النفايات كميات لخفض الالزمة التدابير  وضع

 
ع- م ة متوافق أتها منش ل داخ ات النفاي إلدارة ة الحكومي ة الجه ة خط ون تك أن ب يج

العالقة ذات الجهات تعدها التي التشغيلية  .الخطط
 

والبناء والصحية والصناعية التجارية القطاعات  ضوابط
 

اء والبن دم اله وقطاع والصحية والصناعية التجارية القطاعات من النفايات منتجي على
اآلتية التدابير  :اتخاذ

 
ممكًنا- ذلك كان متى النفايات إنتاج  .تجنب

 
الطبيعية- والموارد للمواد الرشيد  .االستخدام

 
ا- عندم ة العام والصحة ة البيئ ى عل مخاطر تسبب تي ال تخدمة٬ المس واد الم استبدال

واالقتصادية الفنية الناحية من ممكًنا ذلك كان متى نفايات  .تصبح
 
ات- عملي تسهل زج الم ة عملي ت كان إذا إال ات النفاي ن م ة مختلف أنواع مزج يجوز ال

منها السليم والتخلص والتدوير منتج.االسترجاع اعتبارها على مادة أي استثناء ويمكن
إذا ات نفاي ا اعتباره دم وع رئيسي٬ ج كمنت مستهدف وغير إنتاج٬ عملية أي عن ثانوي

الالئحة في المحددة الشروط استيفاء  .تم
 
تراطات- واالش ة التنفيذي وائح الل ات بمتطلب تزام االل اء والبن دم اله ات نفاي ي منتج ى عل

د المتعه ى وعل روع٬ مش أي ذ بتنفي دء الب ل قب ز المرك ن م ادرة الص ة الملزم ة التقني
ا لم ا وفقً نشاطه عن ستنتج التي النفايات إلدارة متكاملة خطة وضع المشروع وصاحب

اللوائح  .تحدده
 
الخطرة- ات النفاي منتجي على األخرى باألنظمة اإلخالل ة(دون الطبي أو )الصناعية
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ة التنفيذي وائح الل بمتطلبات كامل بشكل االلتزام المركز يصدرها التي التصنيفات حسب
خطة وضع ات النفاي ذه ه منتجي ى وعل اتهم٬ نفاي إلدارة ة الملزم التقنية واالشتراطات

الالئحة تحدده لما وفقا نفاياته إلدارة  .متكاملة
 
إدارة- ة منظوم خالل من اتهم نفاي ن م التخلص الخاصة النفايات منتجي على يحظر

ر التدوي ادة وإع المعالجة ز مراك خالل من ا منه التخلص عليهم ويجب البلدية النفايات
المركز من المرخصين الخدمات  .ومقدمي

 
الصادرة- تراطات واالش والضوابط اللوائح ب تزام االل ة الزراعي النفايات منتجي على

المركز  .عن
 

البحر في المخلفات رمي  حظر
 
البحري- نزه والت والغوص ار اإلبح د عن ويراعى البحر٬ ي ف ات المخلف رمي يحظر

ات النفاي ة ومعالج ع بجم تزام االل خص ش ل ك ى وعل ة٬ البحري ة البيئ ى عل ة المحافظ
أنشطته أو يملكها التي البحرية الوسائط عن  .الناتجة

 
عن- أو ائط الوس ك تل عن الناتجة النفايات تسليم مالكها أو البحرية الواسطة قائد على

ي ف ذلك ب ة المتعلق ة الدولي ات االتفاقي ي ف الواردة النفايات مجمل وكذلك تشغيلها٬ عملية
ات الجه ددها تح تي ال ة اآللي ق وف أو ئ٬ الموان ي ف ة العامل ات النفاي تقبال اس ق مراف

الوسائط نفايات لمعالجة  .المختصة
 
عن- الناتجة ات النفاي استقبال لمرافق الالزمة اآللية توفير للموانئ العامة الهيئة على

ق مراف ى إل الها إرس أو ئ٬ الموان ك بتل و ترس تي ال ة البحري الوسائط أو الموانئ أنشطة
المركز عن الصادرة للوائح وفقًا منها٬ للتخلص المركز من مرخصة  .أخرى

 
ومعالجة- ل لنق ز المرك ن م مرخصين خدمات دمي مق مع التعاقد الموانئ جميع على

اتهم عملي عن الناتجة أو الموانئ في استقبالها يتم التي ز-النفايات المرك د تزوي يجب
حجم تشمل دوري بشكل ة البحري ائط الوس ات نفاي تقبال اس ائق وث سجالت عن بنسخة

معالجتها وأماكن آليات توضيح مع استقبالها تم التي النفايات  .وأنواع
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النفايات- إدارة خدمات تقديم على  .التعاقد
 

النفايات إدارة خدمات تقديم  ضوابط
 
إلدارة- أنشطة بأية القيام لهم المصرح أو المرخص الخدمات مقدمي جميع على يجب

واإلجراءات واالشتراطات بالضوابط االلتزام  .النفايات
 
ف- بمختل ام النظ ذا له عة الخاض ات النفاي ن م ص التخل دمات الخ دمي مق ى عل ب يج

والتشغيلية الفنية للوائح ووفقًا المركز يحددها التي بالطرق  أنواعها
 
تكمال- واس ات بالنفاي ة المتعلق ات المعلوم صحة من التأكد الخدمات مقدمي على يجب

اق نط من ض ع تق ه ل واردة ال ات النفاي أن ن م د والتأك ل٬ النق ة ووثيق جل س ات معلوم
له المرخص  .اختصاصه

 
من- نوع أي رفض عدم اآلمن والتخلص والتدوير المعالجة خدمات مقدمي على يجب

ي ف ز المرك دده يح ا لم ا وفقً ه٬ ب المرخص اختصاصه ضمن له الواردة النفايات أنواع
 .اللوائح

 
معها والتعامل الخطرة النفايات نقل  متطلبات

 
التالية* بالقواعد االلتزام الخطرة النفايات لنقل المرخصين الخدمات مقدمي على يجب

مهامهم ممارسة  :عند
 
ع- وجمي ا عليه الخاصة ة التحذيري ات العالم وضع ينبغي الخطرة ات النفاي نقل عند

الخطرة البضائع لنقل الالزمة األخرى  الشروط
 
ي- ف ا عليه المنصوص ة الالزم ائق الوث ا ترافقه أن ي ينبغ الخطرة ات النفاي نقل عند

المركز يعدها التي والتشغيلية الفنية  .اللوائح
 
ي- المدن دفاع ال سلطات وإخطار الخطرة٬ ات النفاي ل نق ات مركب سير خطوط تحديد

السريع التصرف ألجل ا٬ عليه يطرأ ير تغي أي ب فورا المختصة الجهات مع والتنسيق
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الطوارئ حالة في  .والسليم
 
ي- وف ة والعمراني كنية الس ات التجمع داخل الخطرة النفايات نقل مركبات مرور حظر

النهار ساعات خالل المدينة وسط  .منطقة
 
ات- النفاي ل نق ات مركب ه إلي تأوي الذي المواقف بعنوان المسؤولة الجهة إخطار يجب

 الخطرة
 
ا- طبق تخدام اس كل د بع رة الخط ات النفاي ل نق ات مركب ير وتطه غسل ة مداوم يجب

المختصة اإلدارية الجهة مع بالتنسيق واإلرشادات  .للتعليمات
 
التي- بالسجالت االحتفاظ والطبية الخطرة النفايات نقل خدمات مقدمي جميع على يجب

لوائحه في المركز  .يحددها
 
منشآت- وتشغيل اء ببن ق يتعل اط نش أي ممارسة دون يري الذين الخدمات مقدمي على

ي ف ددة المح واإلجراءات والضوابط والشروط بالمعايير االلتزام النفايات إدارة أنشطة
المركز من الصادرة  .اللوائح

 
من- ثر أك ة البيئ ى عل العبء ادة زي ات النفاي من المصنعة المنتجات تتسبب أال يجب

م ويت ام٬ الخ ة األولي واد الم ن م نيعها تص م يت تي ال ات المنتج ك تل ن ع اجم الن بء الع
ة الطاق ن م تفادة االس أو دويرها ت إعادة أو المواد استخدام كان إذا منها النهائي التخلص

واقتصادًيا فنًيا منها جدوى ال  .الكامنة
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لتاريخ الصحفي 22/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بشروطعنوان الشعير باستيراد الخاص للقطاع السماح

الخبر الخبرالجمعة-17/01/2020-22/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

بشروط الشعير باستيراد الخاص للقطاع  السماح

 
 
 
 

 "الرياض"-الرياض
 

س أم ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت اع:قال للقط مح تس ا إنه
التجارة لغرض العلفي الشعير باستيراد  .الخاص

التواصل بموقع الرسمي حسابها عبر الوزارة٬ تر"وأوضحت ٬"توي
ي العلف الشعير تيراد الس الخاص بالقطاع تثمرين للمس السماح تم أنه
ة موافق دمتها مق ي ف أتي ي ات٬ متطلب دة لع اً وفق ن ولك التجارة٬ بهدف

ة الوزاري وين التم ة تيفاء.لجن اس د بع يكون تيراد االس أن وأضافت
ًا ووفق تثمار٬ واالس ارة التج وزارة ن م ة النظامي ات المتطلب
ة العام المؤسسة ن م دة المعتم المستورد للشعير القياسية للمواصفات

الخاص.للحبوب القطاع من المتقدمة للطلبات استجابة القرار ويأتي
وب الحب ة مؤسس ن م دة المعتم فات بالمواص تزام االل منة والمتض

حكومي دعم أي  .وبدون

 

ة خاص اس أكي ي ف ة بالتعبئ تزام االل ة أهمي ى عل وزارة ال ددت وش
ة بزن توردة المس ة50بالشركة مؤسس د وتزوي للكيس٬ ًا كيلوغرام

ة متابع بهدف توردة المس ات الكمي م حج عن هري ش ان ببي وب الحب
عير للش تراتيجي االس زون ة.المخ العام ة المؤسس افظ مح ان وك

دات تعاق الي إجم أن ن أعل د ق ارس الف دالعزيز عب ن ب أحمد للحبوب٬
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ام الع الل خ ي العلف عير الش ن م ة و2019المؤسس نح غ 5.3بل
ن ط ن رًا.ماليي مؤخ دت عق وب للحب ة العام ة المؤسس أن ذكر ُي

الزراعي للموسم المحليين المزارعين من القمح تسلم لفريق اجتماعًا
الوزارة1441/1442 مسؤولي بحضور  .هـ٬

 

الخدمات تطوير وسبل التسلم لموسم االستعدادات استعراض وتم
التسلم إجراءات تسهيل بهدف للمزارعين؛ المقدمة اإللكترونية

 .والصرف
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لتاريخ الصحفي 22/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عسيرعنوان بمنطقة والفحم بالحطب محملة شاحنات اربع ضبط

الخبر الخبرالجمعة-17/01/2020-22/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

عسير بمنطقة والفحم بالحطب محملة شاحنات اربع  ضبط
 

 

مشافي/ابها  يحيى

ا قن ز بمرك ة والزراع اه والمي ة البيئ دة وح دمات لخ التابعة الغابات مراقبة فرق تمكنت
بالحطب محملة شاحنات ثالث ضبط من م.والبحر بالفح ة محمل ا دين ضبط م ت ذلك وك

ألمع رجال بمحافظة الوزارة مكتب قبل من  .المحلي
 

م عسير بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير على.وأكد الجذعان غانم
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ة المالحق ات عملي أن مضيفا اهرة٬ الظ ذه ه ة لمحارب ود الجه ومواصلة اتف تك ة اهمي
المخالفين لضبط األمنية الجهات مع بالتعاون الميدانية الفرق قبل من  .مستمرة

 
ة الالزم ات العقوب اع إيق تكمال اس يتم وس المضبوطة ات الكمي ومصادرة حجز م ت د وق

النظام حسب المخالفين  .بحق
 

ا حفاظ ي المحل م والفح الحطب ل ونق ع من ى عل والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة دد وتش
وتنميته النباتي الغطاء  .على
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لتاريخ الصحفي 22/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فيعنوان شاسعة مساحة على الجراد مكافحة من االنتهاء تعلن يناير5البيئة خالل مناطق

الخبر الخبرالجمعة-17/01/2020-22/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3140العددالكاتب 1تكرار

في شاسعة مساحة على الجراد مكافحة من االنتهاء تعلن 5البيئة
يناير خالل  مناطق

 

من االنتهاء والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة الصحراويمكافحةأعلنت علىالجراد
في140,255مساحة هكتار يناير5ألف شهر خالل  .مناطق

على تغريدة في اإلصابة”تويتر“وأكدت مواقع معالجة  .استمرار
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لتاريخ الصحفي 22/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أسترالياعنوان إلى السعودية التمور تصدير إجراءات استكمال

الخبر الخبرالجمعة-17/01/2020-22/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2196العددالكاتب 1تكرار

أستراليا إلى السعودية التمور تصدير إجراءات  استكمال

 

والزراعة والمياه البيئة  وزارة
 
 

 الرياض-مكة

السعودية التمور لتصدير المطلوبة اإلجراءات والزراعة والمياه البيئة وزارة استكملت
د أحم دس المهن ة للزراع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي ب بحس تراليا٬ أس ى إل
ل النق راءات وإج ة النباتي حة بالص ق يتعل ا م ل ك ت أنه ة المملك أن دا مؤك ادة٬ العي
واق األس م أه ن م ترالية األس السوق ادا ع ة٬ المحلي ور التم لتصدير دا تمهي والتخزين٬

التمور تسويق في المملكة تستهدفها التي  .العالمية
 

ترالية األس تثمار واالس ارة التج هيئة من وفدا لقائه عقب العيادة٬ وزارة«وقال ال ل تعم
ي الحال ام الع ن م ث الثال الربع خالل أستراليا في السعودية للتمور معرض إطالق على

أن2020 إلى تشير اإلحصاءات أن مبينا تراليا٬19٬ ألس التصدير في تتنافس دولة
عام خالل استوردت ن2018حيث م ة8أكثر إجمالي ة بقيم ور٬ التم ن م طن آالف

بنحو لایر450تقدر  .مليون
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ل تؤه ة المحلي ور التم ودة ج أن ة للزراع والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي د وأك
العالم مستوى على المصدرة الدول قائمة أعلى في لتكون  .المملكة

 
التمور من أستراليا  واردات

التمور8000الكمية● من  طن

لایر450القيمة●  مليون

 دولة19المصدرون●
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