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لتاريخ الصحفي 23/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النماصعنوان مرتفعات في المفقود الطائرة لكابتن واالنقاذ البحث عملية في المشاركين يكرمان ونائبه والزراعة والمياه البيئة وزير

الخبر الخبراالثنين-17/02/2020-23/06/1441تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

عملية في المشاركين يكرمان ونائبه والزراعة والمياه البيئة وزير
النماص مرتفعات في المفقود الطائرة لكابتن واالنقاذ  البحث

 
 

البارقي  متابعات-موسى

ه نائب الي ومع لي الفض دالرحمن عب دس المهن ه والزراع اه والمي ه البيئ ر وزي تقبل اس
بمحافظة ه والزراع اه والمي ه البيئ وزارة ب مكت ن م وظفين الم بالوزاره معاليه بمكتب
تعرضت تي ال بر الح طه الطائره ابتن ك عن بالبحث اركين المش اص والنم ارده المج
ركات الش دى الح ه والتابع اص والنم ارده المج افظتي مح ن بي طراي االض وط للهب
ذا ه صباح ه مقابلت م ت ه معالي ن م ب وبطل والزراعه اه والمي البيئه وزارة مع المتعاقده
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بمحافظة ه والزراع اه والمي ه البيئ ب مكت دير م كالمن تكريم وتم بالوزاره بمكتبه اليوم
بمحافظه ه والزراع اه والمي ه البيئ مكتب ومدير الشهري محمد عبدهللا االستاذ المجاردة
ه البيئ وزارة ب مكت ن م وظفين الم ن م وكل الشهري فايز عبدالرحيم المهندس النماص

المجارده بمحافظه والزراعه  والمياه

 
الشهري-1 شينان  محمد
الشهري-2 عبدهللا  علي
الشهري-3 حنش  مرعي
الشهري-4 معيض  حسن

 
النماص بمحافظه الزراعه والمياه البيئه وزارة بمكتب  والموظفين

الشهري-1  بندرعبدالرحيم
الشهري-2 عبدهللا  حسن
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لتاريخ الصحفي 23/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصحراءعنوان استزراع خالل من األمطار هطول تحسين

الخبر الخبراالثنين-17/02/2020-23/06/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

باحيدرةالكاتب الرصد9625العددهيثم 1تكرار

الصحراء استزراع خالل من األمطار هطول  تحسين
 
 

 

 

باحيدرة.د  هيثم

 

 
 

 
مبادرة٬ والزراعة والمياه البيئة وزارة ة"أعلنت الرعوي واألشجار النباتات بذور "نثر

ة المملك اء أرج ى عل األمطار هطول بمناسبة الماضي العام ادرة.في المب ذه ه دف وته
ة نهاي تى ح شجرة ن ماليي عشرة زراعة مية2020إلى الرس ات الجه ع م اون بالتع ٬

 .واألهلية
 

ي األهال وحتى ة البيئي ات والجمعي الحكومية الجهات من عدد المبادرة هذه في وتشارك
ة المملك ي ف اتي النب اء الغط اء وإحي المساحات تشجير إعادة بهدف المدارس٬ .وطالب
في تسهم خضراء مساحات وتوفير التشجير٬ بأهمية األفراد توعية المبادرة هذه وتشمل
د والح وصحية ة نقي ة البيئ على الحفاظ إلى إضافة التربة٬ وانجراف التصحر٬ مكافحة

البيئي التلوث  .من
 

ون الكرب عزل ول حل ي ف البحث ع م ق وثي بشكل الصحراوية المزارع مفهوم يتماشى
د المتعم ار األمط ز تعزي نطاق ى إل د فري بشكل د يمت لكنه ذا.البيولوجي٬ ه خالل ن م

والتصحر المياه ندرة مواجهة يمكن اإلقليمي٬ الطقس وتعديل الكربون عزل بين التآزر

5



ة الغذائي المحاصيل أراضي ى عل النزاعات ن م حد أدنى إلى التقليل زارع.مع الم إن
ة القاحل اطق المن ي ف األمطار هطول تحسين على تعمل ز.الكبيرة لتعزي ة اإلمكاني وإن

ي العلم ع للمجتم ة للغاي ام لالهتم يرا مث البحث ل تجع ون الكرب وعزل األمطار هطول
عموما  .وللمجتمع

 
المناطق في الغابات زراعة أن على أدلة هوهنهايم جامعة في الباحثون وجد ألمانيا٬ في

ة المحلي األمطار هطول زيادة إلى تؤدي أن يمكن ل.الصحراوية ك ك ذل وصف ث حي
في وجدوه وما الصحراوية للمزارع دراستهما في وولميير٬ وفولكر برانش أوليفر من٬

للعلوم الوطنية األكاديمية وقائع في المنشور  .بحثهما
 

ق األف ي ف وح تل تي ال ة البيئي وارث للك الم الع ل تجاه ي ف تمرار االس ن م رغم ال ى وعل
م عاتقه ى عل اة المأس ذه ه حل يحملون العلماء بعض أن إال الحراري٬ االحتباس بسبب

بأيديهم األمور من.ويأخذون ة معين واع أن زراعة إمكانية في ألمانية شركة نظرت فقد
وي الج الف الغ ي ف ون الكرب ن م د للح يلة كوس حراوية الص اطق المن ي ف جار .األش
ؤدي ت أن ن يمك الصحراوية اطق المن ي ف ات الغاب زراعة أن على دليال وجدوا وبذلك٬

األمطار هطول في زيادة  .إلى
 

احلتين ق ن منطقتي في صغيرة غابات زراعة لتمثيل نماذج الباحثون ابتكر دة-وقد واح
فلسطين في واألخرى عمان األشجار-في من نوعا أيضا ي"الجوجوبا"واختاروا الت ٬

المناطق هذه مثل في والجافة الحارة المناخات من للنجاة فرصة  .لديها
 

نحو صغيرة٬ غابة زراعة أن نموذجهم تغييرات100أظهر إلى أدت مربع٬ كيلومتر
ددة متع ة محلي ة جار.بيئي أش ألن را نظ ه أن دوا ا"ووج س"الجوجوب انعك د فق ة٬ قاتم
و الج ي ف أقل يمات.ضوء الجس ن م د مزي ى عل واء اله واء احت احثون الب الحظ أيضا
أشجار عن ى".الجوجوبا"الصادرة عل ادرا ق ان ك الماء بخار أن النماذج أظهرت وقد

ر المط رات قط وين تك ى إل أدى ا م ات٬ الجزيئ ى عل ف يج.التكثي نس أدى يرا٬ وأخ
اح الري اط أنم ير تغي ى إل ة.األشجار بدرج المطر ادة زي هي الصافية ة النتيج ت وكان

حديثا مزروعة غابات بها توجد التي األماكن في  .كبيرة
 

ا لكنه األشجار٬ ى عل اظ للحف ة كافي ن تك م ل دة المتزاي األمطار كمية أن الباحثون الحظ
ا لزراعته ادية االقتص ات اإلمكان يرت ة.غ كمي أن ر أظه وذجهم نم أن وا الحظ ا كم
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آخر ى إل ع موق ن م تختلف س ة المحلي ار األمط هطول ي ف إذا.الزيادة ه أن ترحون ويق
ا لزراعته بة مناس ع مواق ى عل ور العث ن يمك األراضي٬ ديري م ع م الم الع ادة ق ل .عم
ي الت ون الكرب كمية على كبير تأثير لها يكون أن يمكن المزارع هذه مثل أن ويزعمون

الجوي الغالف من إزالتها  .تتم
 

ذا ه ا عاتقه ى عل ل تحم مشكورة ة٬ المملك ي ف ة والزراع والمياه البيئة وزارة هي وها
ة المبارك المبادرة هذه بمثل وتقوم ة.العبء٬ ثالث ن م ثر أك أن وزارة٬ ال أوضحت د فق
ن م ل ك ي ف نثرها سيتم البذور من رقية٬:أطنان الش ة المنطق ورة٬ المن ة المدين ة منطق

وحائل جازان٬ الباحة٬ نجران٬ الجوف٬  .القصيم٬
 

الرمث٬ الفرس٬ الضمران٬ العجرم٬ الرغل٬ البعيثران٬ الشيح٬ بين٬ ما البذور وتتنوع
رق٬ العش اف٬ الغ ا٬ الغض ى٬ األرط ر٬ العرع رفج٬ الع ى إل افة إض مر٬ والس در٬ الس
األرواء٬ القصبة٬ الحصار٬ ع٬ النب ة٬ الويك نان٬ الش ح٬ الطل جانب إلى والكداد٬ الثمام٬

 .والقطن
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لتاريخ الصحفي 23/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر معرضعنوان يفتتح اليحيى الرياض"قطرة"اللواء في الجوازات بمديرية

الخبر الخبراالثنين-17/02/2020-23/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

معرض يفتتح اليحيى في"قطرة"اللواء الجوازات بمديرية
 الرياض

 

 واس-الرياض
ة للعناي رئيس ال ب ونائ يى اليح دالعزيز عب ن ب سليمان اللواء الجوازات عام مدير افتتح
رض المع وم٬ الي ي البيش د محم ن ب دهللا عب دس المهن ة الوطني اه المي ركة بش العمالء ب

الرياض)قطرة(التوعوي ي ف للجوازات العامة المديرية البرنامج,بمقر ذه ينف ذي ال
الجوازات بمديرية واإلعالم للعالقات العامة واإلدارة المياه استهالك لترشيد  .الوطني

ر وتغيي اه المي تهالك إس يد ترش ة بأهمي وازات الج وبي منس ة لتوعي امج البرن دف ويه
يد الترش وم بمفه ف والتعري اه٬ المي ن م رد الف تهالك اس ل وتقلي تخدامها٬ اس لوكيات س
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القادمة لألجيال استدامتها  .لتحقيق

ن م دد وع اإلدارات ديرو وم اعدون والمس وازات٬ الج ام ع دير م ب نائ ل الحف ر حض
المديرية  .منسوبي
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لتاريخ الصحفي 23/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر خضراء"عنوان ..شرقية الشرقية" المنطقة ألمانة مبادرة

الخبر الخبراالثنين-17/02/2020-23/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

خضراء" ..شرقية الشرقية" المنطقة ألمانة  مبادرة

 

 واس-الدمام
ادرة مب س٬ أم رقية٬ الش ة المنطق ة أمان ت راء"نظم خض رقية رس"ش ح اركة بمش ٬

ارب يق ا م ل وتفاع اص٬ الخ اع والقط رور والم رطة والش ر األحم الل واله دود الح
الي1000٬ واأله ة المختلف ة الحكومي ات الجه ي ممثل ن م ار األعم ع جمي من شخص

وغيرهم النارية والدرجات المعدلة السيارات وهواة  .والمتطوعين

ادرة المب منت ة-وتض زراع بة بمناس اءت ج تي دن300ال م ة كاف ي ف جرة ش ف أل
والفرق-المنطقة الصور معرض إلى إضافة تشجير٬ وفعاليات تثقيفية ترفيهية فعاليات

داخل واء س ار٬ واألزه األشجار ة زراع ة بأهمي ع المجتم أفراد تثقيف بهدف الشعبية٬
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إضافة والبصري٬ البيئي التلوث من والحد المدن٬ وتجميل العامة٬ األماكن أو المنازل
ورفع رسم الحملة"تيفو"إلى لشعار  .كبير

ات فعالي مع الجميع بتفاعل مغربل٬ محمد بن زياد المهندس للخدمات األمين وكيل ونوه
خضراء"مبادرة ام"شرقية اهتم داً مؤك العامة٬ أهدافها من والجدوى نجاحها يؤكد مما

ة المنطق ير أم ز العزي د عب ن ب ايف ن ن ب عود س ير األم ي الملك مو الس احب ص م ودع
دالعزيز٬ عب ن ب د فه ن ب د أحم ير األم ي الملك مو الس احب ص ه نائب مو وس رقية٬ الش

الجبير محمد بن فهد المهندس الشرقية المنطقة أمين معالي  .ومتابعة

ة ثقاف لنشر المبادرة مواصلة على الشرقية المنطقة أمانة حرص مغربل٬ المهندس وأكد
ة المملك ة رؤي ق وف راء الخض ة الرقع ن م رد الف يب نص ادة وزي جير م2030٬التش

المحافظة بأهمية والتوعوي التثقيفي المستوى ورفع الحضري المشهد زيادة إلى إضافة
ن وم الماضي٬ بتمبر س ن م األول ي ف النور أبصرت المبادرة أن إلى الفتاً البيئة٬ على
أشجار ن م تلة ش ون ملي نصف زراعة تهدف وتس أشهر٬ ثالثة لمدة تستمر أن المقرر

الشرقية المنطقة ومحافظات مدن كافة في  .الظل
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لتاريخ الصحفي 23/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمنتزهات:جدةعنوان عشوائي دواجن مسلخ اغالق

الخبر الخبراالثنين-17/02/2020-23/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العدد0الكاتب 4تكرار

بالمنتزهات:جدة عشوائي دواجن مسلخ  اغالق

 

العازمي-جدة  :عبدهللا
دة ج بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت مع بالتعاون السلم ام بلدية أغلقت
راض٬ األم ن م ة والوقاي السالمة ائل لوس د يفتق المنتزهات بحي عشوائي دواجن مسلخ

المصدر مجهول ودجاج ٬ حي دجاج ببيع واالنتهاء(ويقوم لإلنتاج تاريًخا يحمل  ).ال
 

دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ن وبي
رم ف ة ماكين ن م ذبح بال الخاصة االدوات ع جمي مصادرة م ت أنه الغامدي هللا جار سعيد
بالكامل ع الموق ة ازال م وت ٬ حي دجاج داخلها ب اص واقف وثالجة وطاوالت وسكاكين
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دم وع ل٬ النق ة وبيئ الصحية تراطات لالش لمخالفتها نظًرا المضبوطة؛ الكميات وإتالف
مصدرها مجهولية إلى باإلضافة المغلفات٬ على انتهاء أو إنتاج تواريخ  .وجود

 

ة الالزم التعهدات المخالفين علي اخذ و والمعقمات الحشريه بالمبيدات الموقع رش وتم
ة برئاس المشكلة ة اللجن ل قب ن م ذلك ب ر محض واعداد ٬ تقبال مس ع البي ة ممارس دم بع

الفرعية السلم ام وبلدية جدة بحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة  .مكتب
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لتاريخ الصحفي 23/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وبـعنوان السادسة بطريف..صقر1000للمرة ينطلق الصقور مهرجان

الخبر الخبراالثنين-17/02/2020-23/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

وبـ السادسة بطريف..صقر1000للمرة ينطلق الصقور  مهرجان

مصاحبة وأخرى رئيسية فعاليات  يتضمن

 

الدغمي  طريف-بندر

مهرجان ابقة مس ات فعالي دء ب ل قب طريف٬ شرق والصقارين الصقارة عروض تنطلق
ًدا٬ غ ق تنطل تي وال مالية٬ الش دود الح ارة إم ن م م بتنظي ام والمق قور٬ للص ف طري
ابقة المس يدخلون س ج٬ الخلي ودول المملكة داخل من الصقور مالكي من عدد وبمشاركة

من الفئات1000بأكثر مختلف من  .طائر
 

ة السادس خته بنس ان المهرج أن قور٬ الص ان مهرج ى عل رفة المش ة اللجن حت وأوض
المنتجة ر لألس ة مجاني اكن أم ة تهيئ ا منه مصاحبة٬ وأخرى ية رئيس ات فعالي يتضمن
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ة لهواي ة المعدل يارات الس وأصحاب اص٬ االختص ذات ة التجاري طة األنش وألصحاب
ق يتعل ا م ل وك الشعبية واألسواق المتنوعة المقطورات حاب وأص بالصقور٬ القنص

الشعبي والموروث البرية٬ والرحالت  .بالتراث
 

كيلي٬ التش م والرس انو٬ والبي ود٬ الع زف ع ة منص احبة٬ المص ات الفعالي م وستض
ارض ومع ي٬ االفتراض ع الواق ة تقني تخدام اس ى إل افة إض قر٬ والص ن الف رض ومع

والرحالت الصقور مستلزمات  .شركات
 

ارى٬ الحب ائر ط ة ومحمي ة٬ البيطري ة الطبي ادة العي ان٬ المهرج ن م أجنحة ستضم كما
ة ومنطق روان٬ الك ائر ط ة ومحمي ا٬ القط ائر ط ة ومحمي ة٬ البري ب األران ة ومحمي
ات الجلس ة ومنطق رك٬ ت ود والف ة المنتج ر واألس طة والمتوس غيرة الص اريع المش

الصقر واستديو الحكومية الجهات ومنطقة  .الخارجية٬
 

ابقة مس ي ف اركين المش م فستض ان٬ المهرج الل خ تكون س تي ال اركات المش ا أم
واح و10المل واط٬ ابقة1000أش مس ي وف ات٬ الفئ ف مختل ي ف ارك مش قر ص
 .صقرا50ًالمزايين

 

د محم راوي ال ا فيه ارك يش ة٬ فني ات وجلس عرية ش يات أمس ان٬ المهرج يتخلل وس
عن ارة عب تكون فس الجوائز أما ة14الشرهان٬ متنوع يرة كب ة مالي ز وجوائ يارة٬ س

مالك ار كب ويجمع الشمالية٬ الحدود منطقة في للصقور مزاد أكبر المهرجان٬ وسيشهد
ويضم بها٬ والمهتمين والخليج12الصقور المملكة من للصقور  .مركًزا
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الخبر تفاصيل

الخبر الزوالعنوان من القرض نبات على للحفاظ مشاتل

الخبر الخبراالثنين-17/02/2020-23/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7080العددالكاتب 1تكرار

الزوال من القرض نبات على للحفاظ  مشاتل

 
 

الجنوب فرحان:ظهران  عوض

الماضيين دين العق خالل ل الهائ وائي العش ي العمران والزحف الجائر االحتطاب تسبب
وأرجع وب٬ الجن ران ظه محافظة وب جن ة الطبيعي ه بيئت من القرض نبات اختفاء إلى

من ضد الصارمة العقوبة غياب إلى ذلك سبب البيئة«األهالي تباحوا»أعداء اس الذين
ال لجم ة فارق ة عالم الزمن من حقبة خالل مثل الذي النبات لهذا الخضراء المسطحات
ة العش اطق من في المحافظة جنوب خاصًة الجنوب ظهران محافظة في الطبـيعية الحياة

وعاكفة األحمر والحاجب  .والثويلة
 

جائر  احتطاب
ثروة ال ذه ه ى عل اظ للحف ة المعني ات الجه دخل ت ضرورة الوادعي د محم المواطن أكد
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إن وقال البيئة٬ على المعتدين من بة«الوطنية بنس انخفضت رض الق %80أشجار
التوازن ب ل أخ كل بش ائر الج اب باالحتط تنزافها اس م ت ث حي ع٬ والطم ع الجش بب بس
رض الق أشجار بقطع تقوم التي هي أصبحت مجهولة عمالة هناك أن والمشكلة البيئي٬
وال أم ى عل ترون المتس ؤالء ه يحصل ا فيم بخس٬ بثمن االحتطاب تجار على بيعه ثم
ع جمي ي ف ائن الزب ى إل ب الطل حسب توصيلها أو األسواق إلى تهريبها خالل من طائلة

المنطقة  .»أنحاء
 

وسهول  جبال
ة الثمين جار األش ذه ه قطع ى عل داء االعت اد ازدي ى إل القحطاني مسفر واطن الم أشار
إن ال وق ة٬ البري رحالت ال ي وف بات المش في للتدفئة تستخدم حيث الشتاء٬ فصل خالل

دد« يه بشكل ا منه ى اختف إذ والشعاب واألودية والسهول الجبال في ينمو القرض نبات
س ييب أن د وبع ف مخي وبشكل ة الكهربائي ير المناش بواسطة قطعه يتم حيث بانقراضه٬

بيعه يتم  .»ويجف
 

المساحات  تراجع
على المحافظة ضرورة إلى المجتمع شرائح كافة الوادعي سعيد الزراعي المهندس دعا

إن ال وق راض٬ االنق من الثمينة الشجرة ة«هذه بيئ ى عل داء واالعت ي العمران الزحف
الخضراء مساحاته تراجع في الرئيسية األسباب من النبات ضرورة»هذا على مشددا ٬

واألسواق التجارية المحال يمأل الذي للتدفئة المستورد الحطب على  .االعتماد
 

مجتمعية  شراكة
م توجهه القاضي٬ ملفي سعيد الجنوب ظهران بمحافظة البلدي المجلس رئيس نائب أكد
راكة الش اب ب ن م ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع وف المحافظة ة بلدي ع م بالتعاون
المحافظة دف به رض الق ات لنب ة المحافظ مال وش وب جن اتل مش اء إنش إلى المجتمعية
ن م ئي البي ا نظامه ون يتك اً بيئي اً معلم تعد البرية المناطق إن وقال االنقراض٬ من عليه
ة ومنظوم ة الجميل ة البري والواحات الصحاري تضم التي الطبيعية البيئات من منظومة
رض الق شجر ل مث ة والبيئي ة الوطني ة األهمي ذات األشجار إلى إضافة الحيوي٬ التنوع

والسمر  .والسدر
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الخبر تفاصيل

الخبر الساحليةعنوان للبيئة مالئم الوصيلي نخيل

الخبر الخبراالثنين-17/02/2020-23/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7080العددالكاتب 1تكرار

الساحلية للبيئة مالئم الوصيلي  نخيل

 
 

الغزال عدنان  األحساء

اه والمي ة البيئ وزارة ل ابع الت األحساء ي ف ور والتم ل النخي ز مرك ي ف احثون ب ل توص
نخيل صنف إلى أن»الوصيلي«والزراعة٬ إلى مشيرين الساحلية٬ البيئة يناسب الذي

صنف فسائل زراعة نجاح بعد جيد٬ بة»الوصيلي«نموه من%100بنس القرب ب
دم ع لمشكلة حل إيجاد على عالوة المالح٬ الجوفي الماء على تنمو تركها بهدف البحر٬
ور التم ف تجفي ر بتطوي احلية الس الرطبة المناطق في التمر مرحلة إلى الثمار .وصول

لـ يني الحس د خال دس المهن ز المرك ام ع دير م ح وطن«وأوض ي»ل ف احثين الب أن ٬
ة ملحي ة بيئ ي ف اً طبيعي امي الن ل للنخي اب وانتخ داني مي مسح نتائج من انتهوا المركز٬

إنتاجيته وتقدير األحساء في العقير شاطئ  .على
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اآلفات  مكافحة

 
ر ألكث ة متخصص ة بحثي ة دراس ي ف المركز ب آخرون احثون ب توصل يني الحس ن أعل
ل أق ة بدرج تليها العجوة٬ وهي الحمراء٬ النخيل بسوسة لإلصابة قابلية النخيل أصناف
سكري ب٬ تناجي وري٬ ن خالص٬ ي٬ هالل وصيلي٬ لطان٬ س وت نب يزي٬ خن أصناف

أصناف لإلصابة ة قابلي ل واألق شهل٬ خصاب٬ ة٬ روثان غر٬:أحمر٬ شيشي٬ شهل
لـ المركز في العمل خطة أن موضحاً رزيز٬ رحيم٬ أم حاتمي٬ مجناز٬ شبيبي٬ برحي٬

على5 تعتمد مقبلة٬ وهي5أعوام أساسية٬ تحسين:ركائز الري٬ مياه وتقنين جدولة
مكافحة ا٬ ومنتجاته ل النخي ى عل ة القائم الصناعات ة٬ النخل عذق إدارة النخلة٬ صفات

 .اآلفات
 

التقنية  كفاءة
 

أفضلية ت أثبت ز المرك في األبحاث نتائج أن إلى والتمور النخيل مركز عام مدير أشار
ة٬ التقليدي المصيدة عن ير كب ارق وبف ة السوس حشرات جذب ي ف ة الهرموني المصيدة
تاريكي٬ الكوس بالفرمون مقارنة ومدته الجذب قوة حيث من اإلسباني الفرمون وأفضلية

والتقنية للعلوم عبدهللا الملك جامعة مع المركز تعاون إلى ار»كاوست«الفتاً اختب ي ف
ة بالسوس اب المص ل النخي ن ع ر المبك ف للكش رة المبتك ة التقني اءة أن.كف اف وأض
ل بيوويف د مبي اج وإنت ار اختب ي ف اص الخ القطاع ع م اون تع ز عضوي(المرك د )مبي

كونفيدور ومبيد بالسوسة٬ اإلصابة من د«للوقاية أكلوبراي د ع»أمي م اون التع ب بجان ٬
اردة ط ة طبيعي واد م اج وإنت ل٬ العس الل خ ن م ابات اإلص ف كش ات تقني ي ف راد األف

الشذاب عشبة مستخلص من  .للحشرات
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الخبر تفاصيل

الخبر جدالعنوان يثير العضوية بالمزارع المعالجة المياه رفض

الخبر الخبراالثنين-17/02/2020-23/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7080العددالكاتب 1تكرار

جدال يثير العضوية بالمزارع المعالجة المياه  رفض

 
 

الغزال عدنان  األحساء
المتجددة المياه رفض ثالثيا«أثار ى»المعالجة إل ة التقليدي زارع الم تحول اشتراط في

ري ال اه مي أن دين مؤك اء٬ األحس ي ف زارعين الم ن بي عًا واس دًال ج وية عض زارع م
ي الت ة الواح ي ف زارع الم ن م ى العظم ة الغالبي ري ل د الوحي المصدر ل تمث ددة المتج

الـ حالياً عددها بطاقة25يتجاوز مزرعة اه200ألف المي ن م يومياً مكعب متر ألف
ى إل ة الكمي مضاعفة ي ف دريجي الت ع والتوس خالل400المتجددة٬ مكعب تر م ف أل

المياه من تدريجي بشكل المقبلة  .»المجددة«الفترة
 

ك ذل أن ى إل اء األحس ة بغرف ة مفتوح ل عم ورشة ي ف مزارعون أشار أخرى مصادر
ى إل التحول ي ف التوسع ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة م ودع توجه مع يتعارض
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ي ف التوسع ي ف للري العامة المؤسسة مشاريع مع يتعارض وكذلك العضوية٬ المزارع
ة المعالج اه المي ى إل ي الكل والتحول الواحة٬ مزارع لري المتجددة المياه توفير مشاريع
اف وإيق ري ال اه مي تخدام اس ي ف زارعين الم جيع وتش ة الواح ري ل س رئي در كمص

األخرى المائية ى.المصادر إل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ي ف المسؤولين وا ودع
محصول راء ش سعر ع رف ور«تبني ة»التم تعبئ مصنع ي ف العضوية زارع الم ن م

إلى جرام10التمور للكيلو  .رياالت
 

 أعوام3

بط الض أمور م اء٬ األحس ي ف ة الزراع وزارة رع ف ي ف ة الزراعي ؤون الش دير م د أك
اج اإلنت الي إجم اع ارتف يبعي٬ الوص ل نبي دس المهن وية٬ العض ة للزراع وزاري ال

ن م السعودية ي ف ام31العضوي ع ي ف طن ى2009ألف إل ي٬52 ف طن ف أل
نحو2019 العضوية األغذية بيع منافذ وارتفاع في٬25 ى2009منفذا إل ٬223
في الـ2019منفذا اوز يتج التحول وتحت العضوية المزارع وعدد ة٬200٬ مزرع

تغرق تس د ق عضوية مزرعة ى إل ة تقليدي مزرعة من التحول فترة إلى وام3الفتاً أع
اج اإلنت ي ف اض انخف احبها ويص ة الزراعي ة الترب ن م موم الس راج إلخ ترة ف ي وه

عن تقل وال مجدية2000والمبيعات٬ العضوية المزرعة لتكون أدنى كحد مربع متر
للمزارعين  .مادياً

 

خليجياً  األولى

العضوية ة الزراعي المنتجات تسويق مخالفات أن على الوصيبعي دأ»الغش«شدد تب
ن اء5م األحس ي ف دودة مح ات مخالف د رص ن ع فًا كاش لایر٬ ون ملي ى إل لایر آالف

بـ المخالفة ة»الفيديو«وتصوير البيئ وزارة وان دي ي ف االختصاص جهات إلى ورفعها
السعودية أن مؤكداً المناسبة٬ الغرامات وتطبيق اإلجراءات الستكمال والزراعة والمياه
ة الزراع ال مج ي ف اً خليجي ى األول وهي الغذاء إنتاج في باالستدامة الملتزمة الدول من

بة بنس ة العمال تقدام اس ي ف زيادة العضوية للزراعة أن موضحاً ن%50العضوية٬ م
السوق مسح ي ف اإلحصائية األرقام أن موضحاً التقليدية٬ الزراعة في العاملين إجمالي

يشكل السعودية ي ف العضوي المستهلك أن إلى ي%4.3تشير ف األسر الي إجم ن م
ل قب السعودية ي ف العضوية ة الزراع انطالق ب مقارنًة جيد مؤشر وهو 16السعودية٬

السعوديين بين الوعي مستوى ارتفاع إلى يشير ما وهو  .عاما٬ً
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الزراعية:المدينة المنتجات لدخول جديدة  آلية

 

محروس● أيمن المنورة(هبة  @mahrous_heba)المدينة

ورة٬ المن ة المدين ة منطق ة أمان ذ ة٬تنف والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ةوف ومديري
ع لمن ائية؛ ومس صباحية ترتين ف ى عل ة مكثف ميدانية جوالت بالمنطقة الصحية الشؤون
ة٬ المركزي للسوق دخول ال ن م ة الزراعي السجالت ل تحم ال تي ال الزراعية المنتجات
راء إلج ة التجزئ ع ببي وم تق تي ال آت والمنش واق األس ن م وائية عش ات عين ذ وأخ
دات المبي ات متبقي وكشف المنطقة٬ أمانة مختبرات قبل من عليها المخبرية الفحوصات

اآلدمي لالستهالك مناسبتها  .ومدى
 

اريخ ت من اعتباراً الزراعية المنتجات لدخول جديدة آلية تطبيق 1/3/1441وجرى

23



ة وتعبئ ف تغلي صناديق تخدام باس زارعين الم زام إل م يت ث بحي ا٬ عنه اإلعالن وتم هـ٬
المزرعة بيانات يوضح خاص ملصق ووضع والفواكه٬ الخضار لتعبئة ومالئمة نظيفة

الزراعي  .والسجل
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القصيم28 في للجراد ومكافحة استكشاف  فرقة

 
 

الرفاعي:بريدة  جمال
اجىء ومف ير كب كل بش يم القص ة منطق راد الج راب أس لت اد.وص اإلتح و عض ال وق

ن م يره غ ال كح ه حال الجراد إن اق الزع د خال دكتور ال ك والفل الفضاء وم لعل ي العرب
ه ل ث حي ور الطي ن ع راد الج رة هج ف تختل ن لك ور الطي رة كهج هجرة له المخلوقات
ن م ة بداي ا له اجر ته او تزحزح راد الج فكبار للصغار هجرة و للكبار هجرة هجرتين
ى ال تصل وحتى ة العربي رة للجزي دخل وت ر األحم البحر تتجاوز ثم ومن أفريقيا قارة
دأ تب ه فهجرت دبا بال ة العام ميه يس ما او الجراد صغار هجرة هي الثانية الهجرة و الهند

األمهات هجرة بعد تفقيسه بعد  .من
 

ر الكبي الجراد ا أم الصغير الجراد هجرة هي القصيم في حصل ما بأن الزعاق ويقول
ن بي رق ف اك وهن ع الربي م موس ي ف ون تك الصغار هجرة و ف الخري موسم في فيكون
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الجراد صغار و كبار  .هجرة
 

وع لجم ه مكافحت القصيم ة بمنطق ة والزراع والمياه البيئة وزارة فرع أوضح ذلك٬ إلى
كيل تش م ت ث حي عودية الس ة العربي ة المملك و ة العربي رة الجزي ى عل ر تم تي ال الجراد
صالح دس المهن ه ونائب الصوينع سلمان المهندس الفرع عام مدير بقيادة طوارئ غرفة
ة بإحتمالي دة بج اجرة المه ات واآلف الجراد ز مرك ن م التحذيرات ورود بعد العبدالجبار
قطع ى عل الجراد اعد تس تي ال اح الري وجود بسبب القصيم منطقة الجراد أسراب غزو

يز تجه م ت ث حي ٬ ه طويل افات ة15مس منطق ي ف راد للج ة ومتابع اف استكش ة فرق
و يم ذلك13القص وك ة مكافح ة د4فرق وبع القصيم ة منطق ة أمان ن م ة مكافح رق ف

ة متابع ت تم القصيم ة منطق راب األس زو بغ دة بج راد الج مركز ن م ات البالغ ورود
م ت ث حي والمكافحة رش ال عملية بعده ليبدأ ليالً جثومها معرفة يتم حتى الجراد أسراب

الساعة من السبت الرش بداية وتمت الجراد أسراب را8ًتحديد فج الواحدة وحتى ليالً
ة والمكافح رش ال ات عملي تكمال اس م وت يزة وعن رس وال ة والبندري اء القرع مركز في

مرضية النتائج وكانت األحد  .فجر
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الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان في»البيئة«تنبيه الجراد أسراب حركة مناطق4بشأن

الخبر الخبراالثنين-17/02/2020-23/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 10تكرار

من الجراد»البيئة«تنبيه أسراب حركة بشأن
 مناطق4في

 
 

التحرير-متابعات  :فريق
تحركات ب كث عن ابع تت ا أنه والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة أكدت

وإقليمًيا محلًيا الجراد  .أسراب
 

ي ف مي الرس ابها حس بر ع وزارة ال ارت تر«وأش ا»توي أنه ى إل ٬
ل وحائ يم والقص اض الري ي ف األسراب وم جث د عن ة للمكافح تستعد
راب أس ات تحرك ب كث ن ع ابع تت ا أنه دة مؤك رقية٬ الش ة والمنطق

وإقليمّيًا محليًّا  .الجراد
27



 

أسراب تحركت الجنوبية٬ الرياح تأثير نتيجة أنه إلى الوزارة ونبهت
والشرقية٬ ل وحائ والقصيم اض الري اطق من ن م أجزاء ى إل الجراد
ظ نالح راد٬ للج ة االعتيادي اثر التك اطق من اف لجف ًرا نظ ه أن دة مؤك
زارع الم ي ف د فتتواج راب٬ األس اه واتج ة حرك ي ف تقرار اس دم ع

وتغادر قليلة  .لساعات
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الخبر تفاصيل

الخبر المستدامة"جازان"عنوان الريفية التنمية في التدريب برامج أولى انطالق تشهد

الخبر الخبراالثنين-17/02/2020-23/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3165العددالكاتب 1تكرار

الريفية"جازان" التنمية في التدريب برامج أولى انطالق تشهد
 المستدامة

النجاح":الفريدي" مؤشرات أهم الخصبة واألراضي والمناخي الجغرافي  التنوع

 

اإللكترونية سبق  جازان-صحيفة

ة الزراعي ة الريفي ة التنمي ول ح دريبي الت امج البرن د٬ األح وم الي ازان٬ ج ي ف ق ينطل
رع ف دير م وحضور والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة من بتنظيم ة"المستدامة "الزراع

29



ة الزراعي ة الريفي ة للتنمي ذي التنفي دير والم ف٬ عطي آل ي عل ن ب د محم دس المهن
الشعيبي عبدالعزيز الدكتور  .المستدامة

 

ة التنمي داف أه ق تحقي ي ف وزارة ال دور ن ع للحديث امًال ك بوًعا أس امج البرن تمر ويس
ودور للمزارعين٬ المباشرة واإلعانات التطبيق وخطة تدامة"المستدامة٬ المس ة "الريفي

الصغيرة٬ ازات الحي ن م المضافة ة القيم ر تطوي ة وإمكاني ه٬ ومنتجات النحل تربية في
ي ف البلدي والفل البن محصول وأثر المجال٬ هذا في واإلرشادية اإللكترونية والخدمات

الصناعي الذكاء واستخدام الريفية٬  .التنمية
 

ة لجمعي والمؤسس السعودية الغرف مجلس في الزراعية الوطنية اللجنة عضو ويعزو
التعاونية والريفية الزراعية الفريدي"السياحة ازان؛"راضي ج ة لمنطق ار االختي هذا ٬

وع والتن ة المتنوع رية البش وارد والم اه والمي بة٬ الخص ي باألراض ا تمتعه بب بس
والمناخي  .الجغرافي

 

الفريدي تدامة؛:وقال المس ة والزراع ة الريفي ة التنمي برنامج فريق رحالت أولى اليوم
جازان منطقة في ِرَكابها تحّط من..حيث بالسعودية٬ ذاء الغ لة س ألنها جازان؟ ولماذا

توائية االس ة الفاكه ومحاصيل دخن٬ وال م والسمس ذرة كال الحبوب زراعة انتشار خالل
ة تربي وأيًضا ة٬ المختلف ا بأنواعه الخضار ة زراع ى إل إضافة اي٬ والباب انجو الم مثل

واألبقار كالماعز  .الماشية
 

بنحو":الفريدي"وتابع تُساهم جازان وب%6.16منطقة الحب احة مس الي إجم ن م
و المملكة٬ تنتج%6.7في أنها إلى إضافة الحبوب٬ إنتاج إجمالي من%8.90من

تنتج كما المملكة في الرفيعة الذرة السمسم%84إنتاج من المملكة إنتاج  .من
 

ة الريفي ة التنمي امج برن اهم يس أن ل يأم ه أن إلى المجال٬ هذا في مختّصًا بوصفه وأشار
ات المعوق ى عل ب للتغل ة المقترح ول الحل ذ وتنفي داد إع ي ف تدامة المس ة والزراع
م ودع ر وتطوي ة وتنمي ازان٬ ج ي ف ة الزراعي ة الريفي ة التنمي ه تواج التي والصعوبات
اءة الكف ادة لزي ة متكامل ة خط ع وض ى عل ل والعم ع٬ المجتم ف وتثقي اوني التع ل العم

المزارعين لصغار األنشطة وتنويع  .اإلنتاجية
 

الريف"الفريدي"وعبّر ن م الهجرة إيقاف في كذلك البرنامج يسهم أن في أمنياته عن
تفادة واالس والحاضرة٬ ف الري ن بي ة واالجتماعي االقتصادية الفجوة وتقليل المدن٬ إلى
دة البعي ة الريفي اطق المن ي ف ة والمحتمل الموجودة االقتصادية الموارد كل من القصوى
ل وعم زارع الم ي ف ة التطبيقي اهج والمن برامج ال تطوير في والمساهمة الحضارة٬ عن
ة٬ الريفي ة بالتنمي الخاصة ة العلمي وث البح ائج نت ق وتطبي ل وتفعي ادية٬ اإلرش ول الحق

30



ل وتفعي ة٬ لألزم ة المؤهل الكوادر ب دها وم المتخصصة اإلرشادية األجهزة دور وتفعيل
ة المزرع رة فك ر ونش تدامة٬ المس ة الزراعي ة الريفي ة التنمي ي ف رأة الم اركة مش دور

 .المتكاملة
 

لبرنامج و نرج تي ال تقبلية المس ة والرؤي تراتيجية االس داف األه بعض ذه ه أن ب م وخت
ج البرنام إدارة ى عل والحرص التركيز مع تفعيلَها المستدامة٬ الزراعية الريفية التنمية
والسعي المتاحة٬ ة الطبيعي وارد الم ى عل الحفاظ في تساعد التي الناجحة اإلدارة بتوفر
غار لص دخل ال ادر مص ع وتنوي ين بتحس ف الري كان س ن بي ر الفق ل تقلي و نح اد الج

الريفية المناطق في  ".المزارعين

31



 

لتاريخ الصحفي 23/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان تمورنا:وزارة استيراد تمنع لم األمريكية والدواء الغذاء هيئة
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الرصد0العددالكاتب 3تكرار

البيئة استيراد:وزارة تمنع لم األمريكية والدواء الغذاء هيئة
 تمورنا

 

السكران-الرياض  راشد
 

توضيحي بيانا للزراعة والزراعة والمياه البيئة وزارة م?أصدرت يت لما اإلشارةً حول
السعودية ور التم تيراد اس ة األمريكي دواء وال ذاء الغ ة هيئ حظر أن بش من?تداوله أو

صحيح غير تداوله مايتم معينة٬أن  .منطقة

ة المطلوب راءات اإلج تكمال باس ة للزراع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رص وتح
العالمية المعايير وفق العالم دول إلى السعودية التمور  .لتصدير
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المخصصة والتخزين النقل وإجراءات النباتية بالصحة يتعلق ما كل بإجراء تقوم حبث
المحلية التمور  .لتصدير

 

العالمية األسواق ترغبها التي التمور أهم من من السعودية التمور  .وتعد
 

ي الت السعودية ور التم تسويق ى عل ة العالمي المعارض خالل من تعمل المملكة أن كما
ى عل المصدرة دول ال ة قائم ى أعل ي ف ون تك ألن السعودية ل تؤه والتي بالجودة تتميز

العالم  .مستوى
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الخبر فيعنوان المدارس لطالب بيئي معنا«تثقيف »تعلم
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الرصد17048العددالكاتب 1تكرار

في المدارس لطالب بيئي معنا«تثقيف  »تعلم

 

تشجير حملة تخللته  )اليوم(البرنامج
 

الصفار  الدمام-جعفر

السمكية ثروة ال بقسم ممثال الشرقية بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع اختتم
ي التثقيف امج البرن مؤخرا٬ ل الجبي محافظة م تعلي ب مكت مع وبالتعاون الجبيل بمحافظة

34



عنوان معنا«تحت المحافظة»تعلم مدارس لطالب  .والموجه
 

ة البحري اء األحي ى عل والتعرف ة البحري الشواطئ ة وحماي البيئي التثقيف إلى ويهدف
دة ع امج البرن ت وتخلل المختلفة٬ المجاالت جميع في البيئية األفراد سلوكيات وتصحيح
السالم٬ ة حديق نزه بمت وانتهت ل الجبي وشاطئ السمكية الثروة بمعرض بدأت زيارات
ي ف اهم تس تي وال العامة المرافق وتشجير الشواطئ تنظيف حمالت في للمشاركة وذلك

النباتي الغطاء  .زيادة
 

م رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م دد ر.وش عام
ق لتحقي ة بالمحافظ ات الجه ة كاف ن بي ة المجتمعي راكة الش رورة ض ى عل يري٬ المط

المملكة رؤية ة2030أهداف للبيئ ال مث الشرقية ة المنطق ومحافظات مدن تكون وأن
 .السليمة
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الخبر تفاصيل

الخبر الصغيرعنوان المزارع برنامج ضمن األحياء ومراكز المدارس تهملني”زيارة فال “زرعتني

الخبر الخبراالثنين-17/02/2020-23/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الصغير المزارع برنامج ضمن األحياء ومراكز المدارس ”زيارة
تهملني فال  “زرعتني

 

العتيبي-  :جدة-وائل

دة ج بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت من شطيري حمزة المهندس زار
ك ي ح ز دة??مرك بج مالي ي(الش ف ي الح الي أه ة لخدم ة إجتماعي ة منظم ي وه

ية والرياض ة والثقافي ة البيئي و حية والص ة واالجتماعي انية اإلنس االت ة)المج لتوعي
والبيئية النباتية بالثروة المركز فرسان  .وارشاد
36



 

الصغير زارع الم امج برن ضمن ني(وذلك تهمل ال ف ني ارة)زرعت بزي وم يق ذي وال
د العائ ة وثقاف اءة كف ع لرف تقبلية المس العمل خطة ضمن بجدة االحياء ومراكز المدارس
٬ الصغر ذ من ا اطفالن ي ف والطبيعة األشجار حب غرس الى تهدف والتي ٬ بجدة البيئي
لوب باألس اة الحي ع م ف التكي حسن وتعليمهم النشء توعية دور اهمية على تشدد والتي
ى عل بالمسؤوليةويحافظ الشعور يمتلك واعيا يافعا جيال يحقق والذي والصحيح األمثل

 .البيئة
 

دس المهن دة ج بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دير م اعرب جانبه من
و ة الحكومي ات الجه ن م دد ع ع م مجتمعية مشاركة المبادرة أن الشيخ مطلق بن عادل
ن م ا زراعته د بع األشجار ة متابع الى تهدف فهي ٬ المجتمع وافراد بالمنطقة المدارس
اركة بمش ون وتك ه متقدم ية دراس ل مراح تى وح ة الروض ل مراح ن م ال األطف ل قب
م تت ة الزراع ان كما ٬ بالمحافظة الوزارة مكتب قبل من واهتمام مظلة وتحت عائالتهم

شطيري حمزه كالمهندس الوزارة بفرع مختصين بمساعدة األطفال قبل  .من
 

مشتل ادرة المب منسقي مع المدارس وطالبات طالب من االطفال من عدد سابقا زار فقد
ض بع ى عل ال االطف درب وت ة٬ المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة
بعض وتعريفهم والصحراوية الجبلية األشجار بأسماء تعريفهم ومنها الزراعة أساسيات
ري ال وطرق ٬ الزراعة بطرق وتعريفهم ٬ المختلفة والمحاصيل الفاكهة اشجار انواع
حسب المشتل في المتوفرة الزراعية األدوات أنواع بعض الستخدام الصحيحة والطرق

المبكر السن هذا في التعليم على  ?قدرتهم
 

عيد س دس المهن المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع مديرعام وأكد
ا٬ طالبه ع م ة البيئ ة برعاي ام بالقي دارس والم االسرة دور اهمية على الغامدي هللا جار
وال م٬ وتقلي قاية س ن م ا ورعايته المدرسة اشجار ة كزراع ة منهجي غير أنشطة وعمل
رة ففك برعايتها والقيام زرعها من بأسماء تسمى شتالت يزرعوا أن تحفيزهم من ضير

األخالق وتهذيب والمسؤولية الصبر تعلمه تكبر  .انتظارها
 

م له الشرح ع م كأشخاص عليهم مردودة فوائد له به يقومون ما أهمية أبنائنا تعليم وان
البيئة و والحيوان اإلنسان على التصحر سلبيات  .على

 

ال الجم ث حي ن م ار االزه ة وقيم الشجرة أهمية تعلمهم لكي لهم فرصة المبادرة وهذه
الهواء وتنظيف األجواء تلطيف في ودورها والمكان٬ الحديقة على تضفيه  .الذي
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الخبر تفاصيل

الخبر لـعنوان بـ:»اليوم«األرصاد الصناعي بيئية..»الطيران«االستمطار سلبيات وال

الخبر الخبراالثنين-17/02/2020-23/06/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد17048العددالكاتب 1تكرار

لـ بـ:»اليوم«األرصاد الصناعي سلبيات..»الطيران«االستمطار وال
 بيئية

 

القرشي  جدة-حذيفة

د اد لألرص ني الوط ز المرك س رئي د ى.أك عل وزراء ال س مجل ة موافق أن الم غ ن أيم
تدامة واس ع المجتم اء لرخ واقتصادي تراتيجي إس د بع لها سيكون الصناعي االستمطار
الهاطل ادة زي بة نس ى إل الوصول بهدف حالًيا٬ دراسات يجري البرنامج أن مبينا بيئية٬
تعملة المس الطرق أن ى إل يرا مش اه٬ المي تحلية بتكلفة مقارنة التكلفة ودراسة المطري٬
ا تطبيقه ة إمكاني حال في المجال بهذا جديدة تقنيات إتاحة مع الطيران٬ طريق عن حاليا

لها الجدوى دراسة بعد المملكة  .في
 

ة الفيزيائي الخصائص ة دراس تهدفت اس ابقة الس الصناعي تمطار االس تجارب أن وأكد
ق العوائ اس وقي المطري٬ الهاطل كمية زيادة في التجربة وجدوى للسحب٬ والديناميكية

السحب بعض وبذر السحب خصائص  .ودراسة
 38



 
 أسباب5»

لـ غالم ف وم«وكش ة٬»الي للمملك ة الغربي ة الجنوبي ة المنطق ي ف امج البرن ذ تنفي ن ع
األخرى المناطق في المستقبلي التوسع مع الوسطى٬  .والمناطق

 
واعدة»  نتائج

تخفيف في وسيساهم وواعدة٬ إيجابية نتائج أعطت االستمطار برنامج نتائج أن وأوضح
دة قاع اد وإيج الخضراء٬ ة الرقع اد وازدي التصحر٬ ومكافحة الغبارية٬ العواصف آثار
ي ف تخدمة المس واد الم أن دًا مؤك حب٬ للس ة والكيميائي ة الفيزيائي ر للعناص ة وطني

بيئية تأثيرات أية لها ليس  .االستمطار
 
االستمطار»  تاريخ

لألرصاد الوطني المركز رئيس ام:وقال ع ي ف دأت ب الصناعي تمطار االس رة فك إن
ة1976 الجوي لألرصاد العالمية المنظمة مع االتفاق إمكانية المملكة درست أن بعد م٬
WMOام ع ي ف قامت م ث المملكة٬ في االستمطار حقل في التجارب 1990إلطالق

ام ع في بدأت عسير منطقة فوق استمطار تجربة دراسة1990بأول تضمنت د وق م٬
د بع ذ٬ للتنفي ة المحتمل ة البيئي ار اآلث ى إل باإلضافة ا٬ وديناميكي ا وفيزيائي مناخيا السحب

ي ف ك ن2004ذل م ي علم راف وبإش ة أمريكي ركة ش ع م د التعاق م NCARت
تتضمن ير عس ة منطق ى عل تمطار االس بتجارب ام للقي علمي سعودي فريق وبمشاركة
الهاطل ادة زي ي ف ة التجرب وجدوي للسحب٬ ة والديناميكي الفيزيائية الخصائص دراسة

ي ف ثم إيجابية٬ نتائج إلى التجارب وتوصلت ذ2007و2006المطري٬ تنفي جرى
ة المملك وسط مناطق على االستمطار ل«تجارب وحائ القصيم اض٬ ام»الري ع ي وف ٬

اطق2008 من ثالث ى عل ة التجرب تكمال اس م ي:ت الغرب مال الش ة ومنطق طى الوس
وباستخدام ي٬ الغرب وب الجن ة تأجرة10ومنطق مس ام والمه واع األن ة مختلف طائرات

ي وف المتخصصين٬ السعوديين العلماء من نخبة ة2009وبمشاركة التجرب د تمدي م ت
وباستخدام3السابقة البذر٬ مناطق في التوسع إمكانية مع ة10أعوام مملوك ائرات ط

على عسير منطقة في التجربة واشتملت للهيئة٬ دة55كليا لم طيران ا35ساعة يوم
لالستمطار200استهدفت قابلة  .سحابة
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الخبر تفاصيل

الخبر االستهالكعنوان معرفة بينها من إلكترونيًا الخدمات من عدد تُتيح المياه شركة

الخبر الخبراالثنين-17/02/2020-23/06/1441تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

االستهالك معرفة بينها من إلكترونيًا الخدمات من عدد تُتيح المياه  شركة

 
 

 :متابعات-الرياض
ا تقدمه تي ال الخدمات تغالل الس األحد٬ وم الي واطنين٬ الم ة الوطني اه المي شركة دعت

بُعد  .عن
 

على الرسمي حسابها عبر المياه شركة دد”تويتر“وقالت ع تنفيذ للمستهلكين يمكن إنه
اإللكتروني الفرع خالل من بعد عن الخدمات  .من

 

غط اض بر ع جيل للتس دماتها خ تخدام اس ي ف راغبين ال ت اوطالب دلهن مع ة لمعرف
الخدمات من وغيرها الفواتير على واالطالع  االستهالك
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الخبر تفاصيل

الخبر عنيزة..شاهدعنوان يجتاح الجراد

الخبر الخبراالثنين-17/02/2020-23/06/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2779العددالكاتب 1تكرار

عنيزة..شاهد يجتاح  الجراد

 
 

 :صدى-بريدة
القصيم بمنطقة عنيزة محافظة تجتاح الجراد من هائلة كميات فيديو٬ مقطع  .أظهر

 

ة٬ الجنوبي اح الري لتأثير نتيجة أنه أوضحت والزراعة٬ والمياه البيئة أنوزارة إلى يشار
والشرقية وحائل والقصيم الرياض مناطق من أجزاء إلى الجراد أسراب  .تحركت

 
 

الفيديو  شاهد

https://www.slaati.com/wp-
content/uploads/2020/02/Untitled-Project344قث.mp4 
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الخبر تفاصيل

الخبر المحالة"تشغيلعنوان المياه نقل وتحقق"خطوط األهالي حلم !كان

الخبر الخبراالثنين-17/02/2020-23/06/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

البشرى بعد الصدمة العارضة"شوارع..شاهد  !تغرق"قصبة
المحالة"تشغيل المياه نقل وتحقق"خطوط األهالي حلم  !كان

 

المواسي  جازان-محمد

القصبة ز مرك مضخات من المحالة اه المي ل نق خطوط بتشغيل األهالي استبشر أن ما
العارضة شوارع-بمحافظة في المياه تسريبات دائرة بدأت حتى جازان٬ منطقة شرقي

القضية في تحقيقات وفتح بالتدخل األهالي من مطالبات وسط تتسع؛  .العارضة
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ي ف الماضية ام األي خالل المياه تشغيل فإن العارضة٬ محافظة أهالي من شكاوى ووفق
ا ترقبه ا لطالم تي ال الخطوط ن م اه المي تسريبات لحجم راً نظ صادماً؛ ان ك المحافظة
ي ف ق التحقي تدعي يس ريبات التس م حج أن ن مبيني الة٬ المح اه المي ال إليص الي األه

تشغيله انتظار طال الذي  .المشروع
 

اً ظاهري ة العارض ي ف خزان بر أك و وه القصبة ز مرك خزان إن ف الي٬ األه وبحسب
قالوا حيث القرى؛ من كثير "وينتظره لمحافظة: التابع القصبة مركز قرى أهالي نحن

ذ من ه تركيب م ت ذي ال اء الم ّداد ع ى عل الصق بوجود شهرين قبل استبشرنا العارضة٬
المواطن10 ة خدم أجل ن م ن الماليي ه علي رفت صُ ذي وال للمشروع اً تقريب سنوات

غيله تش د بع ه أن إال ا٬ ومراكزه ا وقراه المحافظة ذه ه في المحالة الشرب مياه وتوفير
اء الم در ه في تسبّب ما والتسريبات؛ الكسور لكثرة المشروع هذا صالحية عدم اتضح

الحياة أساس هي التي الخدمة هذه من محرومين وأصبحنا الشوارع  ".في
 

تواصلت جهتها٬ م"سبق"من باس المتحدث ع م ازان"٬ ج اه م"مي ول ام٬ أي دة ع ل قب ٬
رده  .يصل

 

 

 

43
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الخبر تفاصيل

الخبر والنظافة«عنوان والصحة السفانية»المحالة في مشروعة أحالم

الخبر الخبراالثنين-17/02/2020-23/06/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد17048العددالكاتب 1تكرار

والنظافة« والصحة السفانية»المحالة في مشروعة  أحالم

 

الدوسري  السفانية-بدر

من عدد ذ بتنفي البهم مط الخفجي٬ لمحافظة إدارًيا التابع السفانية بمركز مواطنون جدد
ة٬ التنمي ة عجل ع ودف تقرارهم واس م راحته ي ف تسهم تي ال ة٬ الهام ة التنموي اريع المش

المأمولة تطلعاتهم وتحقيق القائمة٬ الخدمات وتطوير  .وتحسين
 

قائمة  مناشدات
 

وم«وزارت د»الي بُع ى عل ة الواقع دة د70البل بع دًدا٬ مج ي الخفج محافظة عن م ك
م مطالبه رز أب ى عل ت وتعّرف الي٬ األه ن م دد بع ا خالله والتقت سابقًا٬ بها قامت زيارة
ات متطلب زال ت وال ه٬ علي و ه ا كم ال الح وأن منها٬ الكثير يتحقق لم أنه لتجد الخدمية٬
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ات للجه أصواتهم تصل أن أملين مت قائمة٬ ينشدونها التي الخدمات مختلف من األهالي
ا أهمه ن م أتي ي تي ال ات٬ األولوي ب بحس ينشدونه ا م بعض و ول ق يتحق وأن ة٬ المعني
ة طبي وادر بك ة٬ األولي حية الص ة الرعاي ز مرك م دع ي ف ل المتمث حي الص ب الجان
فلتة الس اريع مش ف تكثي ب جان ى إل افية٬ إض ات ألوق ه عمل ترة ف د وتمدي ية وتمريض
راء٬ خض طحات ومس دائق ح اء وإنش ة٬ النظاف توى مس ين وتحس ف٬ والرص ارة واإلن
ال ه ألن الخفجي؛ أو ير الخ رأس ن م المحالة المياه لتوصيل أنابيب تمديد إلى باإلضافة
د الموع ل قب د تنف محدودة ات بكمي ة الجائل الصهاريج بواسطة لألهالي يُنقل الماء يزال

للحاجة سًدا الماء شراء األهالي يكلف ما لتوزيعها؛  .التالي
 
بلدية»  خدمات

 
م وه المواطنين من عدد ح٬«وذكر مفل ن ب د وعي د٬ محم ن ب ارك ومب ق٬ مطل ن ب د عي

مصبح ن ب ي مختلف»وترك تحسين ي ف ام االهتم ن م د مزي ى إل ة بحاج فانية الس أن ٬
أمول٬ والم ق الالئ المظهر ب دة البل ر يظه د ح إلى النظافة مستوى لرفع البلدية٬ األعمال
افات مس ى عل ة الواقع المركز ب المحيطة اض األنق وكذلك الشوارع٬ من الرمال وإزالة
األراضي تشوه تي ال اض واألنق ات النفاي ع رف ب جان ى إل السكني٬ المخطط من قريبة
ع لرف المخصصة ام األي زيادة أهمية مؤكدين المخطط٬ داخل للمنازل المجاورة الفضاء
ز المرك خارج ا نقله ى إل أصحابها يضطر ا م ازل؛ المن ام أم دس تتك ال حتى النفايات٬

المقيمين الشركات منسوبي خاصة  .وحرقها٬
 
مستقلة»  بلدية

 
الوقت ي ف ة٬ نظيف دائًما فانية الس ى لتبق ملّحة النظافة أعمال لتكثيف الحاجة أن وأكدوا
اء وإنش اريعها٬ ومش ا بميزانياته تقلة مس ة بلدي اح الفتت البلدة حاجة إلى فيه أشاروا الذي
ى إل اروا وأش داخلها٬ م تزين خضراء ومسطحات واألسر٬ لألطفال متنفًسا تكون حديقة
ك وكذل لبعضها٬ فلتة الس واستكمال طية٬ الوس والجزر ف٬ الرص ر تنتظ الشوارع أن
ا لم الخفجي ة بلدي ن م يرة كب ة التفات ى إل اج تحت فانية الس أن دين مؤك ارة٬ لإلن اريع مش

للمواطنين المقدمة الخدمات مستوى من ويحسن بمستواها  .ينهض
 
الصحي»  الدعم

 
وتمريضية٬ ة طبي وادر بك ة األولي الصحية الرعاية مركز دعم أهمية إلى األهالي ونّوه
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الي٬ األه لعالج ي تكف ال عصًرا ة الرابع اعة الس ي تنته تي ال دوام ال ترة ف أن برين معت
ي الخفج ى إل ه تتوج ة الطارئ االت الح ل يجع ا م اء؛ مس ه أبواب ق يغل ه أن ا خصوًص
ة أهمي دين مؤك المرضى٬ معاناة من يرفع الذي األمر للعالج؛ طلًبا الخاصة بالسيارات
المرضى وعالج ة الطارئ الحاالت الستقبال اليوم؛ مدار على لتستمر العمل فترة تمديد
ة وطبيب نان٬ أس ب طبي إلى بحاجة المركز أن مبينين وغيرهم٬ السن وكبار األطفال من
م قس غيل تش ى إل افة باإلض ات٬ والممرض ين الممرض دد ع ادة وزي يدلي٬ وص اء٬ نس
م إليه أسدى بالشرقية الصحي التجمع أن إلى الفتين المراجعين٬ لخدمة وتفعيله المختبر

أشهر عدة منذ تحقيقها بانتظار وهم بذلك٬  .وعوًدا
 
محالة»  مياه

 
أو ير الخ رأس أو الخفجي ن م سواء ة٬ التحلي محطات ن م مياه أنابيب بتمديد وطالبوا
الطرق ب م إليه تصل زال ت ال الشرب مياه ألن السكنية٬ للمنازل المياه إليصال تناجيب؛
متاعب ن م دها مواعي ببه تس ا مم الرغم ب ازلهم٬ من ى إل ا تنقله صهاريج عبر ة التقليدي
ل يجع ا م ازل؛ المن بعض ن م األحيان بعض في المياه كميات نفاد عن فضًال وانتظار٬
ن متأملي الخاصة٬ نفقاتهم على منها ويشترون الخاصة٬ الصهاريج عن يبحثون األهالي
اه المي لتصل دة البل خزان من واالستفادة األنابيب٬ خط بمد الهام المشروع تنفيذ يتم أن

أرضية شبكات عبر  .للمنازل
 
الشرطة»  مبنى

 
فانية الس ز مرك يزال ال حيث سنوات٬ منذ المتعثر الشرطة مبنى استكمال أهمية وأكدوا
ي ف سيسهم تكماله اس أن ى إل يرين مش ديم٬ الق فانية الس موقع في المخطط خارج الحالي
بشكل ني األم التواجد رض ويف الي٬ األه يخدم بما عملهم مهام أداء من الشرطة تمكين
التجارية٬ المحالت وأمام الشوارع في العمالة أعداد انتشار مع سيما ال ومتواصل٬ دائم
ى المبن ن م تفادة االس ة وأهمي ن٬ األم زة ألجه ام واله وي الحي دور ال ى عل دين مؤك

للشرطة  .المخصص
 

بالشوارع لتكدسها منعا النفايات لرفع المخصصة األيام  زيادة
 

واألطفال لألسر كمتنفس خضراء ومسطحات حديقة  إنشاء
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وتمريضية طبية بكوادر الصحية الرعاية مركز  دعم
 

القريبة التحلية محطات من للمساكن المياه  إيصال
 

سنوات منذ المتعثر الشرطة مركز بناء  استكمال
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الخبر تفاصيل

الخبر كاريكاتيرعنوان

الخبر الخبراالثنين-17/02/2020-23/06/1441تاريخ كاريكاتيرتصنيف

الرصد17308العددالكاتب 1تكرار
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