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الخبر تفاصيل

الخبر وواجباتعنوان حقوق والنبات اإلنسان

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

النصيريالكاتب الرصد18867العددتغريد 1تكرار

وواجبات حقوق والنبات  اإلنسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

النصيري.د   *تغريد

زود ي صنعه٬ وإبداع وتعالى سبحانه عظمته على تدل كونه٬ في هللا آيات من آية النبات
ل لك ذائي الغ رم اله ي ف ية األساس دة القاع كل ويش ة٬ الطبيعي الموارد ب رية البش ات النب
ة الطبي اقير للعق الرئيس المصدر فهي كبيرة٬ اقتصادية أهمية وللنباتات الحية٬ الكائنات

ة العطري وت والزي واألصباغ والورق األخشاب ة.وكذلك الترب اتي النب اء الغط ي يحم
سطح ى عل ا وتوزيعه واألمطار السحب وحركة الرياح ينظم والتعرية٬ االنجراف من

 .األرض

البيوجيوكيميائية الدورات وإتمام البيئة توازن على الحفاظ في رئيس دور ج.للنبات ينت
اء البن ة عملي خالل الجوي واء اله ن م ون الكرب يد أكس اني ث از غ ص ويمت األكسجين

راء الخض ادة والم مس الش وء ض تخدام باس ل(الضوئي٬ ج)الكلورفي لتنت ة الورق ي ف
ل تمث ذلك وب ات٬ والفيتامين ات كالبروتين رى األخ واد الم ى إل ول يتح ذي ال وز٬ الجلك

األرض ي ف جين لألكس دد المتج در المص ات ببت.النبات تس ن ولك
ض ???????بع دهور?????? ت ي ف وائيًا عش جار األش ع وقط ائر الج الرعي ك

ئي البي ام النظ الل اخت م ث اتي النب ا.الغطاء م ذلك٬ ل ة نتيج إال الحراري اس االحتب ا وم
وطرح المصانع ن م ة المنبعث ازات الغ زيادة إلى إضافة المناخية٬ التغيرات في تسبب
ى إل ل للتحل ة والمقاوم تراكم لل ة القابل السامة واد الم ن م ة المحمل ناعية الص ات المخلف
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 .البيئة
 

ات٬ النب وث تل ن م بة بنس تخدمة المس ة الكيميائي مدة واألس الحشرية دات المبي تسهم كما
ي ف ير فتغ ة عالي يزات بترك ة الترب ي ف تراكم ت ا تجعله تخدامها اس في المفرطة فالزيادة
ذور الج امتصاص ي ف ر تؤث ا كم الملوحة٬ بة ونس ة الحموض ة درج ل مث ها خصائص
ة٬ الجوفي المياه تلوث إلى إضافة نموه٬ وإعاقة النبات تسمم وبالتالي المختلفة٬ للعناصر

الهواء تلوث مسببة الجو إلى لبعضها تطاير يحدث العضوي.وقد ماد الس تخدام اس ا أم
ى عل المحافظة ع م ات النب لنمو الالزمة الغذائية العناصر التربة فيكسب سليمة بطريقة

ة.خصوبتها وطريق بة المناس ة والكمي المناسب والوقت السماد لنوع الصحيح فاالختيار
ة وكمي ات النب صحة حيث من ه من تفادة االس في كبير بشكل تسهم التربة إلى اإلضافة

أضرار بدون  .اإلنتاج
 

ي ف ش ليعي رط٬ المف تهالك االس من عليه ونحافظ نحميه أن الجميل الكائن لهذا يحق أال
سليم وري نقي وهواء خصبة تربة آمنة٬ صحية جودة.بيئة على المحافظة خالل فمن

وحسن تهالكها واس اه المي مصادر إدارة حسن ع م األشجار ن م د مزي وزراعة التربة
أداة و ه ذي ال النباتي التنوع دمار وقف في نسهم أن يمكن الزراعية األراضي استغالل

والمستقبل الحاضر في البشرية االحتياجات لتلبية  .أساسية

المساعد● النبات أعضاء وظائف  أستاذ

الجوف بجامعة الزيتون أبحاث مركز مدير  مساعد
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الخبر تفاصيل

الخبر بالمحافظةعنوان البن لمزارعي التدريبي البرنامج يدشن الداير محافظ

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

بالمحافظة البن لمزارعي التدريبي البرنامج يدشن الداير  محافظ

 

 واس-الداير
وم الي دة لب ن ب ر ناص ن ب ايف ن ك مال ني ب داير ال افظ مح ن ي,دش التدريب امج البرن

داير بال ة األهلي بر ال ة جمعي ه تنظم ذي ال ة المحافظ ي ف البن ادرة,لمزارعي مب ضمن
تطوير هيئة مع بالشراكة جازان منطقة جبال في البن وإنتاج لزراعة السعودية أرامكو
ة وبلدي ازان ج ة بجامع ة البيئي ات والدراس وث البح ز ومرك ة الجبلي اطق المن ير وتعم

الداير  .محافظة
 

دى م ى عل داير ال ي ف الحضاري المركز ب ام المق اء اللق ن ع عرًضا اركون المش وتابع
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من البن وتسويق وإنتاج زراعة في الحديثة الطرق بأهمية المزارعين لتعريف يومين٬
يشمل حيث الحصاد٬ معدل زيادة في والمساهمة الزراعية الرقعة وزيادة التوسع خالل

المبادرة تشملها التي الجبلية المحافظات جميع  .البرنامج
 

ده ويج ن الب ة زراع ه ب ى تحظ ا م امج٬ البرن الل خ ه كلمت ي ف داير ال افظ مح ن وثم
ز عبدالعزي ن ب ناصر ن ب د محم ير األم ي الملك مو الس صاحب اهتمام من المزارعون
ن ب د محم ن ب دالعزيز عب ن ب د محم ير األم ي الملك السمو وصاحب جازان منطقة أمير
اركة المش ة الحكومي اإلدارات ود جه ى عل ا مثنًي ة٬ المنطق ير أم ب نائ دالعزيز عب

التدريبي البرنامج نجاح في  .والمتعاونة
 

ادل تب ه خالل جرى زارعين٬ والم داير ال افظ مح ن بي مفتوًحا لقاًءا البرنامج تضمن كما
ويق للتس ب مناس ع موق اد وإيج ٬ قيا بالس زارعين الم م دع ول ح ات٬ والمقترح اآلراء

البن لمزارعي التعاونية والجمعية البلدية مع بالتعاون  .والبيع
 

ة كيفي حول اور المح ن م دًدا ع شملت تي ال زارعين للم التدريبية الدورة بدأت ذلك بعد
والزراعة ري ال وطرق ه وزيادت اج اإلنت ة وتنمي ا عليه اظ الحف وطرق جار األش م تقلي

والتسويق  .الحديثة

 

4



 

لتاريخ الصحفي 25/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفصامعنوان محمية في البيئي التنوع على يتعرفون الدواسر وادي تعليم كشافة

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

محمية في البيئي التنوع على يتعرفون الدواسر وادي تعليم كشافة
 الفصام

 

الدواسر  واس-وادي
س أم وم ي ر الدواس وادي ة بمحافظ ام الفص اد فه ن ب دهللا عب يخ الش ة محمي نت ,احتض
عشرة ة الثاني النسخة ات فعالي ضمن وذلك بالمحافظة التعليم إدارة كشافة من مجموعة
افة الكش ة جمعي ه تنظم ذي ال ا وحمايته ة البيئ ة لنظاف ني الوط في الكش روع المش ن م

شعار تحت ة٬ المختلف ا قطاعاته ذه وتنف السعودية٬ مسؤولتي"العربية تي حيث,"بيئ
بالمحمية والحيواني النباتي والتنوع الجغرافية٬ البيئة على الزيارة خالل  .تعرفوا
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من الهدف أن ى إل ان٬ ودي آل د محم بن شارع باإلدارة الطالبي النشاط رئيس وأوضح
ارة ش ى عل الحصول ات متطلب من جزء تطبيق الزيارة ة“تلك البيئ 80لــ”صديق

ي٬ البيلوج وع التن ة بأهمي افين الكش ة وتوعي ٬ فية الكش ل المراح ف مختل ن م افاً كش
المحمية منطقة في المناخية المؤثرات على  .والتعرف

 
والوعول الغزالن ان قطع بداخلها المحمية تحويه ما على الزيارة خالل الكشافة واطلع

والرمث والغضى السمر ومنها البرية والنباتات والطيور٬  .واألرانب
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الخبر تفاصيل

الخبر المملكةعنوان من الدواجن استيراد تحظر الكويت

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المملكة من الدواجن استيراد تحظر  الكويت

 
 

الظفيري  :صدى-خالد
ا؛ مؤقًت ة المملك ن م ض والبي دواجن ال تيراد اس ر بحظ ا قراره ن ع ت٬ الكوي فت كش

الطيور إنفلونزا مرض  .النتشار
 

ع جمي استيراد حظر تم أنه الكويتية٬ السمكية والثروة للزراعة العامة الهيئة وأوضحت
مؤقتا المملكة من والصيصان والبيض الحية الطيور  .أنواع

 

في خاصة المرض تفشي أعلنت قد كانت الحيوان لصحة العالمية المنظمة أن إلى يشار
نفوق عن أسفر ما سدير٬ ي22700منطقة ف ور الطي اقي ب دام إع جرى ا فيم طائر٬

وعددها  .ألفا358المزرعة
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الخبر تفاصيل

الخبر شقراء"عنوان الثاني"محافظ التمور مهرجان استعدادات على يطلع

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3167العددالكاتب 1تكرار

شقراء" الثاني"محافظ التمور مهرجان استعدادات على  يطلع

حملة هدفنا"دشن وسالمتكم شهر"أمنكم لمدة تستمر  التي

 

اإللكترونية سبق  شقراء-صحيفة

ة بلدي س رئي ع م اجتماًعا ه٬ مكتب ي ف واردي الب دهللا عب ن ب ادل ع شقراء افظ مح د عق
اض٬ الري ة غرف رع ف دير وم ة٬ والزراع اه والمي البيئة وزارة مكتب ومدير المحافظة٬
ور التم ان مهرج أن بش المحافظة٬ ل وكي بحضور بشقراء السياحية التنمية لجنة وأمين

 .الثاني
 

يقام س ذي ال ان المهرج ة إلقام تعدادات االس ة مناقش اء اللق الل خ م وت
الرياضي????/?/?بتاريخ الوشم نادي بجوار الواقعة البلدية صالة في  .هـ
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من ة العالق ذات ات الجه ع م اون والتع ود الجه تضافر بضرورة شقراء محافظ ووّجه
ل وأكم ة حل ى أبه ي ف ان المهرج ليكون عاب الص كل ذليل وت المهرجان٬ اح إنج أجل

 .وجه
 

ات دوري ز مرك ورئيس البواردي عبدهللا بن عادل شقراء محافظ دشن أخرى٬ جهة من
شقراء طرق هدفنا#حملة"أمن وسالمتكم تمر"أمنكم تس التي الثانية نسختها في ٬??

 .يوًما
 

ب جان ق وخل ا٬ ومرتاديه رق الط ن أم ل رج ن بي ة العالق ز تعزي ى إل ة الحمل دف وته
ى عل ام الع ام بالنظ الوعي ونشر ة٬ المروري السالمة مستوى ع رف خالل من اوني تع

الخارجية  .الطرق
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الخبر تفاصيل

الخبر الدمامعنوان بغرب البري المتنزه ينظف كشفي فريق

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17050العددالكاتب 1تكرار

الدمام بغرب البري المتنزه ينظف كشفي  فريق

 

الحملة في المشاركون  )اليوم(الكشافة

 الدمام-اليوم

دد ع وبمشاركة دمات الخ إدارة ي ف ة ممثل دمام ال رب غ ة بلدي ت من150قام ا طالب
ال بأعم ة للبيئ المي الع وم الي ات فعالي في الشرقية بالمنطقة التعليم بإدارة الكشفي الفريق

الدمام بغرب البري بالمتنزه  .النظافة
 

م الدمام غرب بلدية رئيس ع.وأوضح م اون بالتع افة الكش ق فري أن اني٬ القحط فيصل
ي ف ة بالبيئ تضر تي ال ات٬ المخلف ن م بري ال نزه المت ع بموق ة النظاف بأعمال قام البلدية
ات٬ المخلف ن م ة المنطق ف تنظي م ت حيث القمامة٬ حاويات في ووضعها بالستيك أكياس
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األدوات ع بجمي المتطوعين د تزوي م ت د وق ة٬ العام الصحة ى عل خطورة تشكل والتي
التنظيف فعالية لضمان  .الالزمة؛

 
ى إل المشاركة وتهدف الكشافة٬ فريق من حماسا شهدت الحملة أن إلى القحطاني وأشار

المجتمع أفراد عامة لدى البيئي والوعي العامة النظافة بمستوى  .االرتقاء
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الخبر تفاصيل

الخبر الصناعي»عاجل«مصادرعنوان االستمطار تطبيق مناطق المنفذة..تحدد والجهات

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الصناعي»عاجل«مصادر االستمطار تطبيق مناطق والجهات..تحدد
 المنفذة

الشهور عدد البرنامج..أوضحت بتمويل  المعني

 

الفهمي  وليد
 

لـ مصادر امج»عاجل«كشفت ببرن تهدفة المس اطق المن اء٬ الثالث وم الي االستمطار«٬
ناعي ر»الص فبراي ن م عشر ادي الح ي ف وزراء ال س مجل ة موافق د بع ة٬ المملك ي ف

ار األمط ول هط ريع تس ذ تنفي يتم وس امج٬ البرن ل تفعي ى عل اري تمطار«الج االس
المنطقتين»الصناعي في الحديثة العلمية الغربية«بالطرق والجنوبية  .»الوسطى٬

مصادر بواقع»عاجل«ووفق تنفيذ ة8«سيتم الميالدي نة الس ي ف هر تكون»أش وس ٬
أشهر خالل ق التطبي بر٬«خطة نوفم أغسطس٬ و٬ يولي ايو٬ م ل٬ أبري ارس٬ م اير٬ ين

ن»ديسمبر الدولتي في تم ما ومراجعة المجال٬ هذا في واألردن اإلمارات لمنهجية وفقًا
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تراليا وأس ين الص ذلك روع»وك لمش ة المالي وزارة ل تموي ع م تمطار«٬ االس
 .»الصناعي

 

بالسعودية الصناعي االستمطار تنفذ  جهات

ادر مص ت ل«وقال تمطار«إن»عاج االس رار ق ذ تنفي ى عل تعمل س تي ال ات الجه
هي ة:الصناعي مدين ة٬ البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام الهيئة عبدالعزيز٬ الملك جامعة

ة والتقني وم للعل دهللا عب ك المل جامعة والتقنية٬ للعلوم عبدالعزيز يخضع»الملك ث حي ؛
ى عل د تعتم ة٬ مدروس ة علمي خطة ق ووف علمية لضوابط الصناعي االستمطار برنامج

المناطق  .احتياجات
 

برنامج السعودية الصناعي«وبدأت ة1976عام»االستمطار المنظم ع م باالتفاق م٬
م وت ة٬ بالمملك تمطار االس ول حق ي ف التجارب إطالق بهدف الجوية٬ لألرصاد العالمية

جامعة مع اتفاقية ومنج«توقيع ير»واي عس ة منطق ي ف ة تجرب أول راء إلج ة األمريكي
ام ع دأت ة1990ب المملك ط وس اطق من ي ف ارب التج ت توال دها وبع اض٬(م٬ الري

وحائل والجنوب)القصيم٬ الغربي الشمال ومناطق ٬. 
 

بالسعودية الصناعي االستمطار برنامج تطبيق  مزايا

امج برن ق تطبي أن ن ع ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فت تمطار«وكش االس
ى»الصناعي إل تصل بة بنس المطري الهطول معدل زيادة يستهدف المملكة٬ 20في

ذ% وتنفي ة٬ العالمي ات الممارس ة مراجع د بع اء ج امج البرن وأن الي٬ الح دل المع عن
د تزاي د بع ك وذل ال٬ المج ذا ه ي ف ة المنطق دول ارب تج ة لمراجع ة؛ ميداني ارات زي

الماضية العقود خالل المائية المصادر على  .الضغوط
 

نحو بلغ المياه على الحالي الطلب أن إلى الوزارة نويًّا24٬ولفتت س مكعب متر مليار
نحو تحلية ن2.7وتتم بي ا م ة تغطي م يت ا كم نويًّا٬ س البحر اه مي من مكعب متر مليار

ا%85و80 مم بر أك دل وبمع ة الجوفي اه المي ن م حب بالس ة المملك ات احتياج ن م
من أقل المملكة في المطري الهطول ومعدل تعويضه٬ العام100يمكن في  .مم

 

بالسعودية؟ الصناعي االستمطار عملية تتم  كيف

بأن الوزارة الصناعي«وأفادت من»االستمطار معينة ألنواع مستهدفة بمعالجة معني
واد الم بعض ذر ب خالل من للهطول٬ لتحفيزها الفيزيائية خصائصها واستغالل الُسحب
ن م در ق بر أك غ وتفري الُسحب٬ ذه ه ن م ددة٬ مح اكن أم ي ف طبيعية٬ وبعضها المحفزة

ات عملي وأن ائي٬ الم ا ادة»االستمطار«محتواه زي ى عل تعمل ل ب الُسحب ون تك ال
عبر المطرية تكثيف«الهطوالت  .»نويات

 

13



امج برن الل خ ن ناعي«وم الص تمطار ول»االس هط ة عملي ريع تس ي ف م التحك م يت
ادة م تخدام اس خالل من الطبيعي٬ ه معدل عن السحب إدرار وزيادة د«األمطار٬ يودي

تمطار»الفضة االس ويناسب د٬ تتجم السحاب ي ف الموجودة ج الثل بلورات تجعل التي
بأنه علمّيًا وُيعرف جافًّا٬ مناًخا تعاني التي الدول السحب«الصناعي تلقيح  .»عملية

 

امج برن محاوالت أولى الصناعي«وتعود تمطار الـ»االس رن الق ى حيث»17«إل ؛
ا تفتيته تهدفًا مس السحب؛ نحو ذائف الق إطالق ابرت بون ابليون ن الفرنسي٬ القائد حاول

علماء وكرر األمطار٬  وإسقاط

عام في مماثلة محاولة تخدام1891أمريكيون اس بدأ التكنولوجيا٬ وتيرة تسارع ومع ٬
إليصال الورقية والطائرات الهوائية للسحب«البالونات  .»متفجرات

 

دة٬ المتح ات الوالي في منشآت طالت بحرائق انتهت إذ مجدية٬ تكن لم الطريقة هذه لكن
استخدام الصناعي«وتطور دول٬»االستمطار ال ن م د عدي ي ف استخدامه لينتشر الحقًا

ة العربي ارات اإلم ي ف ا عربّيً ر وظه تراليا٬ وأس د والهن ين الص ا بينه ن م ان ك تي وال
ام ع ن م ارس م أواخر ي وف ان٬ عم وسلطنة ة2016المتحدة عملي أول األردن ذ نفّ ٬

طالل الملك سد منطقة في صناعي٬  .استمطار
 

ض بع اعد يس ناعي الص تمطار االس أن ب ة٬ الجوي اد لألرص ة العالمي ة المنظم رّت وأق
ة٬ الزراع ي ف تخدم المس اه المي مخزون ادة بزي االقتصادي٬ وضعها تحسين في الدول

المناخ  .وتعديل
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لتاريخ الصحفي 25/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فعالياتعنوان إلطالق االستعدادات الشرقية”2بيئي“اكتمال في

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

فعاليات إلطالق االستعدادات الشرقية”2بيئي“اكتمال  في
 

 

سليمان–متابعات آل  :عذوب
الثاني الصناعية البيئة ومعرض ملتقى لفعاليات المنظمة اللجنة ذي”2بيئي“أكملت ال

خالل الفعاليات إلطالق استعداداتها الشرقية٬ المنطقة أمير نايف بن سعود األمير يرعاه
من بالخبر27–25الفترة الدولي السيف بمركز الجاري  .فبراير

 

اه والمي ة البيئ وزارة ع م اون بالتع رقية الش ة بالمنطق ة البيئ دقاء أص ة جمعي م وتنظ
عار ش ة الثاني ه دورت ي ف دث الح ذا ه ات فعالي ة ة(والزراع للبيئ ديقة ص ناعة ٬)ص

دد ع ومشاركة والمملكة٬ المنطقة من البيئة في والمختصين الخبراء من نخبة بمشاركة
المتميز البيئي األداء ذات والمصانع الشركات  .من

 

تعمل ألن رقية٬ الش ة المنطق ي ف ة الثاني رة للم ينظم ذي ال والمعرض ى الملتق دف ويه
الي٬ المث ئي البي األداء ايير مع ى ألعل ا وفق رقية الش ة المنطق ل ومعام انع مص ع جمي

البيئي المجال في المصانع مخالفات من األدنى الحد إلى  .والوصول
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تراعي وجودة اءة كف ثر أك ل عم ات لمنظوم ا وفقً ل العم ز تعزي إلى الملتقى يسعى كما
تزام وال الصناعي القطاع في البيئية التوعية مستويات ورفع البيئية٬ االشتراطات جميع
من قدر أكبر تحقيق جانب إلى والتشغيلية٬ اإلنتاجية العمليات في االجتماعية المسؤولية

البيئة حماية في التصنيعية والشركات المؤسسات بين والتنسيق  .التفاعل
 

لسمو ير الكب ام االهتم زز ليع الخاص القطاع بمشاركة والمعرض الملتقى انعقاد ويأتي
ة التنمي وم لمفه وتكريًسا ا موارده وصون بالبيئة العزيز عبد بن نايف بن سعود األمير
الصلة ذات والمؤسسات ات والهيئ ات الجه ود جه ز تعزي ي ف يسهم أنه كما المستدامة٬
أفضل ير وتوف الصناعي ئي البي وازن الت تويات مس ى أعل ى إل الوصول دف به ة بالبيئ
ذات األطراف ع جمي ن م ة متكامل ود جه خالل من ئي البي واإلصحاح السالمة أنظمة

فيها التأثير أو بالبيئة  .العالقة
 

الشرقية ة بالمنطق البيئة أصدقاء جمعية إدارة مجلس رئيس المنظمة اللجنة رئيس وأكد
ة البيئ ة حماي م نظ دث أح ى عل ز ترك ام الع ذا ه دورة أن يد الرش الل ط دس المهن
ة البيئي ات للفعالي ه نائب مو وس ة المنطق ير أم مو لس ير الكب دعم ال ا مثمن ناعية٬ الص
ة البيئ ى عل اظ الحف ي ف تسهم تي ال البيئية الممارسات أفضل لتقديم المستمر وتشجيعهما
أن ى إل يرا مش المنطقة٬ محافظات مختلف في للمصانع الكبير العدد واقع من بالمنطقة٬
ة المنطق ة بيئ ل تجع تي ال ات المتطلب ير وتوف ة بالبيئ ة للعناي يرا كب دا جه ب يتطل ك ذل

العالمية السالمة معايير مع  .متوافقة
 

أن يد الرش ئي“وأوضح ة”2بي فعالي ى عل د للتأكي ة للبيئ صديقة صناعة شعار ل حم
ة٬ البيئ ة حماي ي ف يدة الرش ادة القي ات بموجه تزام االل أجل ن م المؤسسات جميع جهود
جودة ثر أك ة المنطق ة بيئ ل وتجع المخالفات تقلل التي البيئي األداء أنظمة أحدث واتباع

 .وتميزا
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لتاريخ الصحفي 25/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لـعنوان بلغت:”المواطن”الشيخي السمكية طن50صادراتنا ألف

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2405العددالكاتب 1تكرار

لـ بلغت:”المواطن”الشيخي السمكية طن50صادراتنا  ألف

 

الروقي–المواطن  شرف

ي عل دكتور ال مكية الس ثروة ال اع قط ر لتطوي ني الوط امج للبرن ذي التنفي رئيس ال ال ق
ن والعاملي تثمرين المس ه تواج د ق تي ال ات العقب لتذليل طاقته سّخر البرنامج إن الشيخي
فيه والمشاركة القطاع هذا في العمل من السعوديين تمكين خالل من القطاع٬ هذا  .في

 

لـ ه حديث ي ف يخي الش ف واطن”وكش ثروة”الم ال ن م عودية الس ادرات الص م حج أن
بلغ من50السمكية ثر أك ى إل الماضي٬ العام خالل طن الم22٬ألف الع حول ة دول

الجنوبية وكوريا وأستراليا واليابان والصين أمريكا أبرزها  .كان
 

اء إنش ى عل يعمل البرنامج أن الشيخي ود8وذكر عق وقعت للصيد٬ ئ ا6٬مراف منه
ي ف ل العم دأ يب ا ى4فيم إل باإلضافة ل٬ المقب هر الش خالل ت12أخرى تح أخرى
إلى لتصل ام26التصميم٬ ع ول بحل أ لتسهيل2023مرف الخدمات ل بكام زة مجه ٬

الصيادين  .أعمال
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ة المملك ة رؤي داف أه تحقيق على يعمل البرنامج أن بتدريب2030وأكد ام ق ث حي ٬
ير560 توف ى إل باإلضافة الصيد٬ ة مهن وطين ت ادرة مب ضمن ا183٬صياًدا مركًب

وتدريب السعودي٬ للشباب بالصيد خاصة سعودي2500ومناطق  .شاب
 

السعودية:وأضاف رؤية فيه تسعى الذي الوقت ي2030في ف ا جهوده يز ترك على
ر بتوفي السمكي تزراع االس قطاع ي ف تثمار االس يز بتحف قمنا السمكي٬ االستزراع دعم

إلى يصل صندوق%70تمويل مع اون بالتع ك وذل اريع٬ للمش ة اإلجمالي ة التكلف من
الصناعي والصندوق الزراعية  .التنمية

 

ر غي في الصيد قوارب استخدام هي الماضي العام خالل الصيد مخالفات أبرز أن وبيّن
الصيد ادق بن بواسطة للصيد باإلضافة ة٬ ممنوع صيد باك ش تخدام واس ه٬ ل المصرح
يد ص يرًا وأخ ة٬ األجنبي وارب للق عودية الس ة اإلقليمي اه المي ل داخ يد والص ة٬ الممنوع

الحظر موسم في البحرية  .األحياء
 

وث وتل ائر الج الصيد ن م للحد السمكي االستزراع يشجع البرنامج أن الشيخي وأشار
ة التحتي ة البني ر تطوي ي ف البيئة وزارة لجهود مشيًرا البيئي٬ بالتوازن واإلخالل البحار

السمكية الثروة قطاع لتطوير الوطني البرنامج مستهدفات  .لتحقيق
 

بالعمل ك وذل السعودية٬ ي ف السمكية ثروة ال قطاع ر لتطوي الوطني امج البرن ويعكف
فصائل ر لتطوي ة٬ والتقني وم للعل دهللا عب ك المل ة جامع مع بالشراكة أبحاثه تطوير على

األحمر البحر في للزراعة القابلة األسماك من  .جديدة
 

في الريفية المناطق تنمية في السمكي االستزراع مشاريع مساهمة إلى البرنامج ويسعى
ع والتوزي الصيانة االت مج ي ف مباشرة ير وغ مباشرة ل عم فرص وتوفير السعودية٬
ة البحري أكوالت الم اه تج الوعي توى مس ع رف ة ومحاول كانها٬ لس والتسويق والتصنيع

الغذائية القيمة في المأكوالت أغنى من تعد  .والتي
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لتاريخ الصحفي 25/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر خاللعنوان السدود بعض في المياه منسوب عن الماضية24نشرة ساعة

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

خالل السدود بعض في المياه منسوب عن الماضية24نشرة  ساعة

 

 
 واس-الرياض

ى عل ت هطل تي ال ار األمط ات كمي عن نشرة ة والزراع والمياه البيئة وزارة أصدرت
المملكة مناطق خالل,بعض السدود بعض في المياه الماضية24٬ومنسوب اعة س

ة العام ة والهيئ وزارة لل ة التابع ة المناخي األرصاد محطات ن م الواردة التقارير حسب
البيئة وحماية  :لألرصاد

المناطق بعض في األمطار بكميات بيان يلي  :وفيما

األمطار:أوًال  :كمية

الرياض  :منطقة

 .ملم0.10الزلفي

 
المنورة المدينة  :منطقة

الحمله-ملم0.10:خيبر/الثمد  .ملم0.20:شمال

 
القصيم  :منطقة
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المذنب-ملم0.30:الرس-ملم1.50:عنيزه محطة-ملم1.10:شرق
 .ملم0.50:عنيزه-التجارب

 
حائل  :منطقة

تجده ه-المس م2.80:الغزال اء-مل بقع مال م1.20:ش ده-مل 0.50:عق
م ه-مل اء-ترب م0.10:بقع ه-مل م3.90:الروض ق-مل 0.40:موق
 .ملم

 
الشمالية الحدود  :منطقة

عرعر  .ملم3.00:غرب

الجوف  :منطقة

المروت الجندل-جنوب م4.40:صوير-الشويحيطية-ملم3.70:دومة مل
كاكا- م0.10:س ار-مل عم ة كاكا-طلع م15:س مل-مل ويش ر -المري

الجندل-ميقوع-ملم3.90:سكاكا  .ملم0.40:دومة

السدود:ثانيا  :منسوب

الرياض  :منطقة
ه تر0.80:اثيثي ير-م تر1.20:الب ائر-م تر3.00:الح ه-م الحليف
قراء-متر2.60:المساعد بش ه تر1.50:الحليف ه-م تر1.30:الملي -م
نى تر6.30:المنح ادق-م تر1.30:ث دوس-م تر1.95:س عيب-م ش
دير تر1.00:الغ لبوخ-م تر6.80:ص ن-م تر1.30:لب ار-م :نم
 .متر2.50

 
المكرمة مكة  :منطقة

اح تر14.50:الجن ه-م تر3.00:الراغي ه-م تر5.00:الرام -م
:حجر-متر0.50:ثريبان-متر6.00:الشعيراء-متر2.00:السبعان
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تر1.00 اء-م تر5.00:دام غ-م تر29.40:راب وان-م 0.50:ش
تر تر0.50:ضراء-م المسلح-م ة تر1.00:فيض راض-م 0.50:ق
رن-متر تر4.50:ق ا-م تر26.89:قنون ه-م تر1.00:كتن را-م ك
تر1.00:قوامه ي-م تر13.61:مروان تر8.00:ميسان-م وادي-م
 .متر0.50:ياصب-متر36.40:حلي
 

المنورة المدينة  :منطقة
تر0.50:أميرة امر-م تر1.30:اح ة-م تر1.05:الترع رع-م :الف

 متر5.39

عسير  :منطقة
مسفر آل تر19.60:أبها-متر5.40:األخضر ة-م ر2.20:الحرج مت

ة- تر10.40:الخلص ه-م تر5.50:الدافع دهناء-م تر2.70:ال -م
تر4.00:جاش/الريازه-متر1.20:الرشيد تر7.00:السوده-م -م
ه-متر8.20:غالبه/الغر-متر3.40:العسران تر15.30:الغراب -م
رة تر12.00:الغ ة-م تر17.20:الفوه ض-م تر17.30:الفي -م
تر6.00:الماوين-متر13.40:القوباء دوه-م تر19.00:ب ك-م المل
رجس-متر21.40:تبالة-متر44.15:فهد تر17.20:ت ة-م :تمني

ل-متر8.40:تندحه-متر5.70 تر1.40:تهل ا-م تر3.80:ثم -م
المجاردة الهجلة-متر10.70:جريه 24.40:حلباء-متر5.50:جوف

تر م-م تر5.70:خثع رص-م تر9.40:خ ان-م تر8.30:ذهب -م
تر3.00:رادة ليل-م الس ان تر2.00:روض دوان-م ر7.60:س مت

راقب تر6.20:ش داد-م ش تر4.50:شعيب يبانه-م تر10.50:ش -م
تر8.80:طبب النماص-م ف تر9.80:طري س-م الخمي ود 6.50:عت
تر ران-م تر26.40:عش ر-م بللحم ق تر21.00:عم وص-م :ع

تر14.00 اش-م تر13.50:عي ان-م تر5.60:قرض الة-م مح
زهير-متر11.90:مربة-متر6.80:عرعره  .متر2.00:هجرة

حائل  :منطقة
:السلف-متر0.70:الرقب-متر1.70:الرتيق-متر2.50:األديرع
ة-متر1.70:الشنان-متر1.00 تر0.60:بزاخ برين-م ج ن ب ة :عقل
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 .متر1.30:وسمى-متر0.80

الشمالية الحدود  :منطقة
قي تر1.10:العوش ة-م تر2.90:اللويزي ه-م تر3.30:بدن -م
 .متر0.90:عرعر-متر3.35:طريف

جازان  :منطقة
ث تر10.00:الري ش-م تر53.11:بي ازان-م تر11.87:ج -م
 .متر11.55:وعال-متر20.30:وساع-متر20.00:قرى

نجران  :منطقة
اض تر4.00:اليب المه-م تر1.00:الس ر-م تر1.00:المحج -م
وي تر4.00:المغ ة-م تر6.00:المليح وب-م الجن در تر2.50:ب -م
ه تر8.00:تريم ار-م تر4.00:ث الل-م روم(ح :س تر4.00) -م

يران تر7.00:حم يران-م تر6.00:خض ن-م تر3.00:قط -م
تر0.50:هداده-متر3.00:نعوان-متر1:مخش 2.50:ياسان-م
 .متر

الباحه  :منطقة
ده تر0.80:األجاع به-م تر16.44:االحس افين-م تر1.00:الجح -م
ابين تر21.45:الجن ه-م تر1.20:الحلي ة-م تر5.00:الخال -م
رار تر6.90:الخ ق-م تر4.80:الرت در-م تر1.00:الص -م
حيان تر11.80:الض ه-م تر7.00:الطلقي زا-م تر3.00:العزي -م
ق تر16.00:العقي ع-م تر1.50:القم اة-م تر4.80:المرب -م
تر6.00:المظلمات-متر5.89:المرزوق ح-م تر1.00:المل د-م المل

وب( تر5.00):ق ه-م تر0.30:الهيج رجلين-م ال تر5.00:ام -م
راد تر6.50:ث رب-م تر4.00:ج دب-م تر5.50:دب ه-م :دوق

تر8.40:ظرك-متر0.30:زقط-متر7.30 ر3.50:ظروه-م مت
 .متر2.00:معشوقة-متر6.80:مدهاس-متر0.60:ماطوه-
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لتاريخ الصحفي 25/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوبائي«عنوان مزرعة75يقيم»االستقصاء

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17050العددالكاتب 1تكرار

الوبائي«  مزرعة75يقيم»االستقصاء

 

الحملة.م في المشاركين تكريم أثناء  )اليوم(المطيري
 
 

بوبشيت  الدمام-بيان

من أكثر بزيارة الشرقية بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع مزرعة75قام
اق نط ل ي16داخ الوبائ اء االستقص ة حمل من ض ف القطي ة محافظ رى ق ن م ة قري

الشرقية٬ ة المنطق ارة إم اركة بمش اطن٬ الب ر وحف القطيف بمحافظتي الطيور ألمراض
ب والمكات رع الف ومنسوبي بالمحافظة٬ ة المالي وزارة رع وف ف٬ القطي محافظة ة وبلدي

23



الحكومية الجهات بعض ومنسوبي له٬ التابعة  .والوحدات
 

م رع الف دير م ال يري.وق المط امر راض:ع أم ن ع ي التقص دفها ه ة الحمل ذه ه إن
الرئيسي ز المرك داد إلم بالمحافظة؛ الطيور ألمراض الوبائي الوضع ومتابعة الطيور٬
ي الفن رأي ال اء وإعط ة٬ الوبائي الخرائط م رس ي ف للمساهمة األمراض عن بالمعلومات
يطرة للس البيطرية الفرق توجيه إلى إضافة الطيور٬ أمراض عن االستشارات حالة في
ل ك بحسب ور الطي راض أم ى عل السيطرة خطط تنفيذ ومتابعة الطيور٬ أمراض على

الجغرافية وظروفها  .منطقة
 

إلى المطيري ىوأشار إل لت أرس االستقصاء مزارع من جمعت التي العينات جميع أن
ن م اء االنته ن حي ائج النت ن ع اإلعالن يتم وس اض٬ بالري البيطري خيص التش بر مخت

والزراعة والمياه البيئة وزارة قبل من المحددة  .االختبارات
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لتاريخ الصحفي 25/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سالمتهاعنوان من للتأكد الزراعية بالمنتجات المبيدات متبقيات رصد تواصل الخرج زراعة

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

الزراعية بالمنتجات المبيدات متبقيات رصد تواصل الخرج زراعة
سالمتها من  للتأكد

 
 

متبقيات ومتابعة رصد في بالخرج والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب عمل إطار في
عدد فحص تم سالمتها من والتأكد الزراعية بالمنتجات من21المبيدات 13عينة

الخرج بمزارع  صنفًا
و%95كانت المبيدات متبقيات من خالية العينات بالحدود%5ِمن بمتبقيات

دولًيا بها  .المسموح
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لتاريخ الصحفي 25/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر غدًاعنوان الشعيبة تحلية بمحطة فرضية تجربة تنفذ الصناعي لألمن العليا الهيئة

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد3179العددالكاتب 1تكرار

تحلية بمحطة فرضية تجربة تنفذ الصناعي لألمن العليا الهيئة
غًدا  الشعيبة

 
 
 
 
 
 
 

 

 واس-جدة
غد يوم الصناعي لألمن العليا للهيئة العامة األمانة قسري,تنفذ لتوقف فرضية تجربة

ة المكرم ة مك ة بمنطق عيبة بالش ة المالح اه المي ة تحلي ة محط ي ع,ف م اون بالتع ك وذل
المالحة المياه لتحلية العامة بالمؤسسة والبيئة الصناعي لألمن العامة ومشاركة,اإلدارة

بالمنطقة والخدماتية األمنية الجهات  .مختلف
 

ة الداخلي ر وزي مو س ات لتوجيه اذًا إنف ة التجرب ذة ه أتي ار,وت اآلث ن م د الح دف به
ة المقدس اعر والمش المكرمة لمكة المغذية والكهرباء المياه إمدادات نقص على المترتبة

والطائف جدة حيالها,ومحافظتي الوطنية الجهات استعدادات جانب  .إلى
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لتاريخ الصحفي 25/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البرية20عنوان والطيور الحيوانات صيد نظام مخالفة غرامة لایر ألف

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

البرية20 والطيور الحيوانات صيد نظام مخالفة غرامة لایر  ألف

 

 

 :متابعات-الرياض
ة الداخلي وزارة أن ة٬ البري ور والطي ات الحيوان يد ص ام النظ ة التنفيذي ة الالئح د تؤك
ة الالئح ذه وه ة البري ور والطي ات الحيوان صيد لنظام الفين المخ ضبط مسئولية تتولى

لذلك الالزمة القرارات  .وإصدار
 

ن التدوي ع موق ى عل الرسمي ابها حس بر ع ة٬ الفطري اة للحي السعودية الهيئة وأوضحت
تصل الفين المخ ات عقوب أن الالئحة٬ من عشرة الثالثة المادة تنص أنه تويتر٬ الصغير

غرامة الغرامة20إلى مضاعفة يجوز التكرار حال وفي لایر٬  .ألف
 

الصيد٬ في استعملت التي واألدوات واآلالت األسلحة مصادرة إلى باإلضافة ذلك ويأتي
اصطيادها تم التي والطيور الحيوانات مصادرة عن  .فضًال
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لتاريخ الصحفي 25/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الدانماركعنوان سفير يلتقي المياه بشركة الغربي الشمالي القطاع رئيس

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

الدانمارك سفير يلتقي المياه بشركة الغربي الشمالي القطاع  رئيس

 

 واس-تبوك
يوسف ن ب ن أيم دس المهن ة الوطني اه المي بشركة ي الغرب مالي الش القطاع رئيس التقى

اليوم عام,يماني مدير بحضور له٬ المرافق والوفد موسبي أوله الدانمارك مملكة سفير
الشراري خلف بن صالح المهندس تبوك بمنطقة المياه ة,خدمات المديري مقر في وذلك

 .بتبوك
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ذي ال والتطور ول التح حول ث واألحادي الخبرات ادل وتب اون التع اق آف اء اللق وبحث
المملكة رؤية وفق بالمملكة المياه قطاع  .2030يشهده

ا كم ية٬ الرئيس الضخ محطة ى عل وف والوق وك بتب اه المي لبرج الجميع توجه ذلك بعد
بتركيبها حالياً الشركة تقوم التي الذكية العدادات عمل آلية  .شاهدوا

لـ تصريح ي ف اني يم دس المهن د,"واس"وأوضح الفاق خفض ى عل ل تعم الشركة أن
ة المائي الموارد استدامه على المحافظة وكيفية المياه شبكات من أن,المائي ى إل يراً مش

تدخل أي دون العمالء ل قب ن م تهلكة المس اه المي ات كمي بحساب تقوم الذكية العدادات
ذار واإلن التسربات رصد دافها أه م أه د أح ة متكامل ة منظوم ضمن تعمل التي بشري

دوثها اه,بح بالمي كنية الس اء األحي داد إم ى عل ل تعم ة الرئيس خ الض ة محط أن ا مبين
األحياء لهذه المرسلة المياه كميات نسبة  .وحساب

من ة المنطق ي ف اه المي قطاع اه يلق ا م ى عل وك تب منطقة أمير لسمو وتقدير شكره وقدم
الحيوي القطاع هذا وتنمية المائي األمن تعزيز في مستمر  .دعم

لـ ريح تص ي ف دنماركي ال فير الس ن ثم ه جهت ه"واس"من ب وم تق ذي ال ير الكب دور ال
ال مج ي ف ة الحديث ات التقني تقطاب اس ى عل ل العم ى عل وحرصها الوطنية المياه شركة
طرق من ة الدنماركي الشركات دى مال لعرض الفرصة وإتاحتها المائي٬ الهدر خفض
ل التقلي وتقنيات المائية٬ الموارد استدامه تقنيات مجالي في خبرات من تملكه وما حديثة

اه المي بكات ش من المائي الفاقد نهضة,من ن م وك تب ة منطق هده تش ا بم ه إعجاب دياً مب
المياه توزيع قطاع في التحتية البنى مشاريع وخاصة األصعدة٬ كافة على شاملة تنموية

 .بالمنطقة

ة الوطني اه المي شركة مهندسي ن م عدد بحضور عمل ورشة عقد تم الزيارة ختام وفي
ال مج ي ف ل تعم تي ال ة الدنماركي الشركات ون يمثل ذين ال المتخصصين من ومجموعة
ه إلي لت توص ا م دث أح ى عل الع واالط اه٬ المي بكات ش ي ف ائي الم د الفاق ة معالج

المجال هذا في الحديثة  .التكنولوجيا
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لتاريخ الصحفي 25/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر خليصعنوان بمحافظة الوطنية المياه شركة من تنبيه

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

خليص بمحافظة الوطنية المياه شركة من  تنبيه
 

 

المسعودي  خليص-بندر
 

ى عل ا٬ وقُراه خليص محافظة ي ف تركين المش ع جمي ى عل الوطنية المياه شركه نبّهت
توصيالت د تمدي أو وإزالتها عليها التعدي وعدم المياه عدادات على المحافظة ضرورة
ر تطوي ل وتعطي ام الع ال للم در وه ة الدول الك أم ى عل دياً تع بر يُعت ا مم ة نظامي ير غ
ه وإحالت ات غرام ن م ة األنظم ه علي تطبق سوف االعتداء هذا بحقه يثبت ومن المنطقة

المختصة الجهات  .الى
 

ي ف ة الوطني المياه شركة مكتب لدى البيانات تحديث سرعة بالجميع الشركة أهابت كما
 .خليص
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لتاريخ الصحفي 25/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للريعنوان العامة الزراعي:المؤسسة مستقبلنا والمجددة المعالجة المياه

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ للريتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد2228العددالكاتب 1تكرار

للري العامة الزراعي:المؤسسة مستقبلنا والمجددة المعالجة  المياه

 
 

السلمان  األحساء-عبدهللا

ة واح ي ف ة الجوفي اه المي إن يخ٬ الش آل ؤاد ف دكتور ال للري العامة المؤسسة رئيس قال
ي ف دأت ب م ث ن وم يرا٬ كب تهالكا اس هدت ش ية الماض نة س ين الخمس الل خ اء األحس
ي٬ طبيع بشكل تتدفق كانت التي الواحة عيون آخر جفت حتى متسارع٬ بشكل التناقص
ن م تفادة االس ا ومنه اه٬ المي وارد م ن م ى تبق ا م ى عل للحفاظ المؤسسة دور يأتي ومنها

المجددة أو المعالجة  .المياه
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رقم بالقطاع مقرها في المؤسسة عقدته الذي اإلعالمي اللقاء خالل األول3وأكد أمس

ة٬ ناجح ت كان ة المعالج ة البديل اه المي ن م تفادة االس ي ف اء األحس ة تجرب أن باألحساء٬
وأن ة٬ المملك من أخرى مناطق إلى التجربة هذه لنقل كدراسة تطرح ألن أهلها ما وهو
ا فروع اك هن أن را ذاك ة٬ المملك اطق من ع جمي ي ف ك ذل ن ع مسؤولة المؤسسة ون تك
ودة الموج روع الف ى إل إضافة ير٬ وعس يزان وج ورة المن ة المدين في ستكون للمؤسسة

 .اآلن
 

المستقبل هي المعالجة  المياه
 

ا حالي المزروعات يخدم س الذي المستدام المصدر هي ثالثيا المعالجة المياه أن وأوضح
يعني وهذا منه٬ لالستفادة الرياالت ماليين الدولة عليه صرفت مشروع فهي ومستقبال٬
ي يأت ذا ل للزراعة٬ وصالحيتها وجودتها سالمتها من للتأكد المخبري المجهر تحت أنها
ة الترب على تأثيرها ومدى عام٬ بشكل ومراقبتها الجودة ضبط خالل من المؤسسة عمل

 والمزروعات
 

الواحة على  التعدي
 

ة٬ الزراعي اء األحس ة واح ى عل د تع اك هن ان ك الماضية السنوات خالل أنه إلى وأشار
تشوهات ى إل أدى ا مم أخرى٬ وأنشطة كنية س ى إل ة الزراعي ع الرق تحويل خالل من
ب يتطل ذا ه ومعالجة ا٬ عليه للمحافظة الجميع جهود لتضافر يحتاج وهذا فيها٬ بصرية
اء إحي دة جاه تحاول المؤسسة أن ى إل الفتا األلم٬ هذا تحمل من البد ولكن أحيانا٬ األلم
موضحا الخدود٬ ن وعي ارة الح ن عي ل مث جديد من تدفقها وإعادة الجافة العيون بعض
في المعالجة محطة من المياه مشروع هو المجددة المعالجة المياه لنقل مشروع أكبر أن

ات بكمي األحساء إلى أطوال200الخبر وب وم الي ي ف مكعب تر م ف و158أل م٬ كل
بتكلفة270 تحكم لایر812غرفة  .مليون

 
المجددة المعالجة بالمياه الري  :إيجابيات

للبيئة● ملوثة وتركها هدرها من بدال منها  االستفادة

الجوفية● للمياه الطبيعي المخزن على  المحافظة

من● اٍل ع بضغط أتي ت ددة المج اه المي ألن زارعين؛ الم ى عل كهربائية طاقة توفير

34



 المصدر

الجفاف● وقت خصوصا أوقاتها٬ في المحاصيل زراعة من المزارعين  تمكن

متابعة● وأقل بسهولة استعمالها يمكن حيث الزراعية٬ العمالة عل االعتماد  تقليل
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لتاريخ الصحفي 25/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وعسير3عنوان وجازان بالمدينة الري لمؤسسة فروع

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ للريتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

وعسير3 وجازان بالمدينة الري لمؤسسة  فروع

 

الغزال عدنان  األحساء

استحداث ن ع ارك٬ مب الشيخ آل ؤاد ف ري لل ة العام ة المؤسس س رئي روع3كشف ف
اطق من ي ف ة المقبل ة القليل ام األي خالل ير٬:للمؤسسة وعس ازان٬ وج ورة٬ المن ة المدين

الـ روع الف ب بجان ا٬ فيه ري ال قطاع وتطوير ن5إلدارة م ل ك ي ف ة اء:الحالي األحس
رئيس« ال ضبط»المقر ا معلن اض٬ والري الج٬ األف والجوف٬ ف والقطي ة٬30 مخالف
اه»ري« مي وتصريف ة٬ النظاف ات حاوي حرق ا أبرزه من واحد٬ عام خالل متنوعة

الري مصارف في  .المجاري
 

الرابع  المركز
 36



 
ا طبق ل النخي داد أع في الرابع المركز إلى األحساء ترتيب تراجع مبارك٬ الشيخ آل أكد

مية الرس اإلحصائية ام يرة«لألرق ل»األخ تحت سابقة ات أوق ي ف ت كان دما بع ك وذل ٬
ى عل ل النخي داد أع ي ف ى األول ة الثالث ز المراك ل تحت ا فيم طويلة٬ لفترة األول المركز

ير:الترتيب تش اإلحصائية ام األرق أن موضحا ورة٬ المن ة والمدين القصيم٬ اض٬ الري
اء األحس ي ف النخيل إجمالي أن الي2.2إلى الت و النح ى عل موزعة ة نخل ون «:ملي

الواحة1.7٬ في نخلة ة500مليون الواح ارج خ ة نخل ف تعرض»أل ى إل ددا مش ٬
الـ خالل يرة كب ديات تع حزمة إلى الزراعية األحساء ببت3واحة تس يرة٬ األخ وام أع

الواحة مساحة في كبير تقلص حدوث ي»التصحر«في ف بصرية تشوهات وحدوث ٬
ة الواح تقلص ف لوق ة المطروح ول الحل ن بي ن م أن حا موض حر«الواحة٬ ٬»التص

سكنية أراض إلى الزراعية األراضي صكوك تحويل  .إيقاف
 
 قطاعات10
 

الحالي الميالدي العام للري العامة المؤسسة رئيس ع2020حدد جمي لتحويل موعدا ٬
الـ ات ية10القطاع أرض بكة ش ى إل ري لل انية الخرس وات القن ن م ة الواح ي ف

غوطة« ي»مض ف ل التحوي از إنج م ت س أم وم ي تى ح ه أن ى إل ار وأش ات٬6٬ قطاع
الـ في التحويل إكمال حاليا إلى4ويجري المؤسسة توجه إلى مشيراً األخرى٬ قطاعات

اة لقن ي والترفيه ياحي الس تثمار االس ى إل باإلضافة ة٬ الواح ي ف المائية العيون استثمار
f1اك هن أن ى إل اً الفت الخاص٬ القطاع مع اه3بالشراكة مي إليصال دة جدي اريع مش

الـ خالل والوزية والبريقا٬ الغويبة٬ إلى المقبلة4الري  .األعوام
 
 مشاريع4

 
النقل ووزارة المؤسسة تنفيذ عن مبارك الشيخ آل الواحة4كشف داخل طرق مشاريع

ن م ثر أك ت غط المؤسسة٬ أن اً مبين ة٬ ري200الزراعي ال ارف مص من تر .كيلوم
ال لـ«وق ري ال رامج وب دمات خ دم تق ة المؤسس ازات%50إن الحي الي إجم ن م

ة منص الق وإط ة٬ الزراعي اء األحس ة واح ي ف ة ة»ري«الزراعي البواب ى عل
الري وبرامج خدمات من واالستفادة المزرعة٬ لتسجيل للمؤسسة  .»اإللكترونية
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لتاريخ الصحفي 25/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المحافظةعنوان مزارعي مع لقاءً تعقد باألحساء للري العامة المؤسسة

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ للريتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

المحافظة مزارعي مع لقاًء تعقد باألحساء للري العامة  المؤسسة

 

 
 واس-األحساء

أمس باألحساء للري العامة المؤسسة فرع في,عقد بالمزارعين مفتوًحا لقاء
التي,المحافظة للمزارعين المؤسسة تقدمها التي اإللكترونية بالخدمات بالتعريف بدئ

من أكثر أداء25تحوي مؤشرات وتوفير المستفيد لرضى تحقيقاً إلكترونية خدمة
الحكومية الجهات مع التكامل الرقمي التحول خطة تحقيق في وإسهاًما القرار لمتخذي

 .األخرى
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ام نظ ات بمخالف ة المتعلق ات الغرام ة بالئح ي تعريف عرض تقديم اللقاء خالل جرى كما
ة البيئ ى عل ات المخالف ذه ه بأضرار زارعين الم ة لتوعي دف يه ة العام ق المراف ة حماي
ق مراف ة وحماي الواحة نظافة على المحافظة وضرورة البيئية السالمة عناصر وتحقيق

تعٍد أو إتالف أي من إشرافها مناطق في ومعداتها  .المؤسسة
 

ي ف ة الحديث ري ال ة أنظم تطبيق ضرورة على المزارعين بالمؤسسة المختصون وحث
المياه على للمحافظة ضرورية كوسيلة  .المزارع

 
من يأتي اللقاءات هذه مثل عقد أن الثنيان هشام للمؤسسة الرسمي المتحدث أوضح فيما
ة مهم ثروة ك المياه على المحافظة ثقافة ونشر المزارعين لتوعية المؤسسة دور منطلق

استخدامها ترشيد الضرورة  .تحتم
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لتاريخ الصحفي 25/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخليج»بديلة«تكنولوجياتعنوان مياه لتحلية

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد17050العددالكاتب 1تكرار

الخليج»بديلة«تكنولوجيات مياه  لتحلية

 
 
 
 
 
 

عبدالرشيد  القاهرة-عال

اآلن كانها س عدد البالغ العربي الخليج دول أن حديث٬ تقرير مة50أوضح نس ون ملي
في متواصال ارتفاعا تشهد إذ العالم٬ في للمياه استهالكا األعلى المناطق بين من تقريبا٬

ى إل يصل أن ع المتوق السكان عدد في الزيادة ظل في عليها٬ مة64الطلب نس ون ملي
ي ة2050ف تكنولوجي ول حل عن ث للبح ت اتجه ة المنطق ات حكوم أن ى إل يرا مش ٬

اريع مش ن م وغيرها الشمسية الطاقة استخدام فيها بما المياه لتحلية استدامة٬ أكثر بديلة
للبيئة الصديقة  .الطاقة

 
متزايد»  طلب

 
ه أعدت ذي ال ر التقري ار اث«وأش لألبح ت بالني ت وان»أورين اه«بعن المي إدارة

ي الخليج اون التع س مجل دول ي ف تدامة ي:واالس ف تهالك واالس اه المي ح ش ة معالج
اون»المنطقة التع س مجل دول استهالك متوسط بوصول تنبأت متخصصة دراسة إلى

ى إل ي ام33.733الخليج الع ول بحل اه المي ن م ب مكع تر م ون ع2050ملي وم ٬
والبالغ للمنطقة٬ المتوقع المستقبلي إن25.855المخزون ف ط٬ فق مكعب تر م مليون

ى إل تحتاج س ي العرب ج الخلي ات%77دول احتياج ة لتلبي اه المي ن م افية إض بة نس
بعد اآلن30سكانها من  .عاما
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العالم» طاقة  نصف

 
أن ى إل ة والدولي تراتيجية اإلس الدراسات ز مرك عن صادر متخصص ر تقري ير ويش

من اون%50أكثر التع س مجل دول ي ف تستهلك المياه لتحلية العالم طاقة إجمالي من
البحر مياه تحلية مجال في الرائدة العالم دول بين من يجعلها ما  .الخليجي٬

 
حوالي أن إلى التقرير يشير ي%57كما ف توجد الم الع ي ف اه المي تحلية محطات من

مع بالمقارنة الخليجي التعاون مجلس األخرى٬%3دول األوسط الشرق اطق من في
العالم%40و دول بقية  .في

 
فمن المحالة٬ المياه إنتاج على المشتركة الخليجي التعاون مجلس دول لقدرة بالنسبة أما

وبنسبة كبير٬ بشكل ترتفع أن من%40المتوقع مكعب18.18صعودا متر مليون
من أكثر إلى اليوم في الخمس25حاليا نوات الس خالل وم الي ي ف مكعب تر م ون ملي

 .المقبلة
 
بيئي»  تدهور

 
ر تقري أن إال اه٬ المي ن م ة الالزم دادات اإلم ر توف المياه تحلية أن حين أورينت«وفي

ي»بالنيت ف ذلك ك وتسهم ة الطاق ن م ير الكث وتستهلك مكلفة العملية هذه أن إلى يشير
البيئي  .التدهور

 
ي ألف ى إل ف أل من تتراوح المياه تحلية محطات وصيانة تشغيل تكلفة أن التقرير وأورد

المياه من الواحد المكعب للمتر  .دوالر
 

ة المترتب ة البيئي ار اآلث راء ج أيضا للخطر معرض البحري البيولوجي التنوع أن كما
المحطات هذه عمل  .على

 
بديلة»  مصادر

 
بالنيت«وأشارت دول»أورينت ات حكوم تسعى المخاطر٬ ذه له ا منه إدراكا أنه إلى
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تقليل أجل من للمياه استدامة أكثر بديلة مصادر عن البحث إلى الخليجي التعاون مجلس
ا وتأثيراته الباهظة المالية بتكاليفها المعروفة المياه تحلية محطات على الكبير اعتمادها

المضرة  .البيئية
 

تنطوي:وأضافت األخرى٬ الصناعية ات العملي أن ش أنها ش اه٬ المي تحلية عمليات إن
الخليجي التعاون مجلس دول أن موضحة أثرها٬ وتقليل فهمها ينبغي بيئية مخاطر على
ة تحلي ك ذل ي ف بما استدامة٬ أكثر أخرى حلول عن تبحث حيث جيدا٬ الواقع هذا تدرك
للبيئة الصديقة الطاقة مشاريع من وغيرها الشمسية الطاقة استخدام طريق عن  .المياه

 
أجل:وتابعت ن م ياق٬ الس هذا في جهودها من الخليجية الحكومات تضاعف أن نتوقع

المياه من المنطقة لسكان المتنامية االحتياجات  .مواكبة
 
متقدمة»  تقنيات

 
حيث اه٬ المي اريع لمش تقبلية مس خططا ك تمتل المنطقة حكومات كافة أن التقرير٬ وأكد
تحسين االت مج ي ف دا وتحدي اه٬ المي ات قطاع ي ف دوالرات ال ارات ملي تثمار باس وم تق

وغيرها الشمسية بالطاقة العاملة التحلية محطات أو المياه تحلية  .تقنيات
 

ات وعملي ة٬ الجوفي اه المي معالجة اريع مش دول ال ذه له األخرى ادرات المب مل تش ا كم
اه المي ع وجم الصناعية٬ اه والمي رب الش اه مي ع وتوزي ل ونق ة٬ للطاق رة الموف ة التحلي

استخدامها وإعادة ومعالجتها  .العادمة
 

الخليجي٬ اون التع س مجل دول ي ف ا حيوي عامال المتقدمة المياه تقنيات استخدام وأصبح
أن أنها ش ن م أخرى وبرامج إستراتيجيات على الحكومي القطاع اعتماد عن فضال هذا

المياه شح في المتمثلة الملحة المشكلة حل في  .تساعد
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لتاريخ الصحفي 25/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحساء..فيديوعنوان في األرض يغطي الجراد

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

األحساء..فيديو في األرض يغطي  الجراد

 

 
 

 الرياض–المواطن

الجراد آالف تراش اف لحظة يرصد فيديو مقطع االجتماعي التواصل مواقع رواد تداول
تماًما يغطيها كاد أنه حتى األحساء منطقة في  .األرض

 

ة قادم والشرقية٬ والقصيم وحائل الرياض مناطق إلى الجراد من كبيرة أعداد ووصلت
تكاثرها مناطق وجفاف الجنوبية الرياح تأثير نتيجة اليمن٬  .من

 

حيث الجراد٬ مخاطر لمواجهة الجهود من الكثير والزراعة والمياه البيئة وزارة وتبذل
وصوله مناطق في والتطهير المكافحة بأعمال  .تقوم

 

ا أب دهللا عب دكتور ال ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة م باس مي الرس دث المتح ف وكش
راد الج اثر تك د ض ة الميداني ا أعماله زت أنج وزارة ال أن ابق س ت وق ي ف ل٬ الخي
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وكافحت والربيعي٬ الشتوي الموسمين في اء17000الصحراوي انته ن لتعل هكتار٬
ة٬ المكرم بمكة والقنفذة الليث في الجاري فبراير شهر بنهاية والتطهير المكافحة أعمال
جازان بمنطقة والشقيق والدرب وبيش الباحة٬ بمنطقة والمخواة وقلوة عسير  .وساحل
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لتاريخ الصحفي 25/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصمان..فيديوعنوان في الجراد من كثيفة أعداد

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2405العددالكاتب 1تكرار

الصمان..فيديو في الجراد من كثيفة  أعداد
 

 
 

الثالثاء اليوم الصمان٬ في الجراد من كثيفة أعداد انتشار فيديو مقطع  .أظهر
 
 

مخاوف ار أث ا م واألشجار؛ ق الطري وسط الجراد ن م ات تجمع ار انتش الفيديو٬ وبين
ات التجمع هذه لمكافحة يلزم ما باتخاذ المعنية الجهات طالبوا الذي والمزارعين األهالي

الجراد من  .الكبيرة
 

ة قادم والشرقية٬ والقصيم وحائل الرياض مناطق إلى الجراد من كبيرة أعداد ووصلت
تكاثرها مناطق وجفاف الجنوبية الرياح تأثير نتيجة اليمن٬  .من
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حيث الجراد٬ مخاطر لمواجهة الجهود من الكثير والزراعة والمياه البيئة وزارة وتبذل
وصوله مناطق في والتطهير المكافحة بأعمال  .تقوم

 

ا أب دهللا عب دكتور ال ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة م باس مي الرس دث المتح ف وكش
راد الج اثر تك د ض ة الميداني ا أعماله زت أنج وزارة ال أن ابق س ت وق ي ف ل٬ الخي

وكافحت والربيعي٬ الشتوي الموسمين في اء17000الصحراوي انته ن لتعل هكتار٬
ة٬ المكرم بمكة والقنفذة الليث في الجاري فبراير شهر بنهاية والتطهير المكافحة أعمال
جازان بمنطقة والشقيق والدرب وبيش الباحة٬ بمنطقة والمخواة وقلوة عسير  .وساحل
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لتاريخ الصحفي 25/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اليمنعنوان من توضح..قادمة والبيئة السعودية تصل الجراد أسراب

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

اليمن من توضح..قادمة والبيئة السعودية تصل الجراد  أسراب

 

الوطن عين  صحيفة

السعودية في مناطق عدة الشرقية(شهدت القصيم٬ حائل٬ كبيرة)الرياض٬ أعداد قدوم
أسراب راد“من ر”الج تأثي ة نتيج اعات س دة لع المزارع ب تقرت اس ث حي ن٬ اليم ن م

تقرار اس دم ع ي ف تسبب مما للجراد االعتيادية التكاثر مناطق وجفاف الجنوبية٬ الرياح
األسراب واتجاه حركة  .في

 

أن الخيل أبا عبدهللا الدكتور والزراعة والمياه البيئة وزارة باسم الرسمي المتحدث وأكد
توي الش مين بالموس الصحراوي الجراد اثر تك ضد ة الميداني ا أعماله أنجزت الوزارة

ت كافح ث حي ي٬ ر17000والربيع والتطهي المكافحة ال أعم اء انته ة معلن ار٬ هكت
وه وقل ير عس احل وس ة٬ المكرم ة بمك ذة والقنف ث اللي ي ف الي الح ر فبراي هر ش ة بنهاي

جازان بمنطقة والشقيق والدرب بيش ومحافظات الباحة٬ بمنطقة  .والمخواه
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ر تكاث ضد المكافحة ال أعم بى ع ا جهوده ركزت ة البيئ وزارة أن ل الخي أبا وأضاف
ك وذل السعودية٬ داخل ن م والمجموعات األسراب تشكل من للحد الصحراوي الجراد
اورة٬ المج دول ال ع بجمي حراوي الص راد الج ة آف ن م ائم الق ر الخط توى مس ل لتقلي
ط وس و نح ل لتنتق اً محلي ات والمجموع راب األس بتشكل مح تس م ول اثر بالتك ة والمعني

السعودية  .وشمال
 

د فأك الربيعي٬ الموسم من اآلخر الجانب عن أثرت“أما ت الصحراوي راد الج ة حال أن
أثرة المت ان وعم ن اليم من القادمة األسراب من العنيف الغزو جراء مستمرة بمتغيرات
السعودية هدت ش د وق تان٬ وباكس د الهن ن بي ا م الحدود ن م ة القادم راب باألس دورها ب
ي لمنطقت ابرة الع ة الجنوبي ة الناحي من العالية الكثافات ذات األسراب من مستمرا غزوا
ى حت الماضي مبر ديس ن م السعودية٬ وشمال وسط و نح ة والمتوغل ونجران٬ عسير

الحالي فبراير  .”منتصف
 

ائد الس اف الجف ث حي النضج ات عملي إلتمام مضادة ظروفا األسراب تلك وواجهت هذا
ساعدت اً أحيان متقلبة ورياح الحرارة درجات في حاد وانخفاض األرضية الرطوبة في
وب جن دة متباع ع مواق ي ف ر لتظه ات٬ الكثاف ة مختلف اميع مج ى إل ا وتجزئه تتها تش ي ف

ق(الرياض والحري م تمي بني وحوطة واالفالج والسليل وشمال)الدواسر غرب ي وف
الرياض وساجر(غرب ي ونف والدوادمي من)عفيف د العدي ة مكافح ات عملي وتمت ٬

المستمر تحركها رغم ة.المجموعات جنوبي اح ري اك هن ت كان الي الح األسبوع وخالل
اً بحث تتحرك األسراب ت زال ا وم وحائل٬ القصيم نحو األسراب نقل في ساعدت سائدة
الشرقية٬ ة المنطق غرب وب وجن غرب ي وف والتكاثر٬ للنضج المالئمة الظروف عن
ة قادم وهي واألعالف المحاصيل اور مح ي ف ر األحم الجراد من مجموعات شوهدت
د الهن ن بي ا م دود الح ن م ان عم لطنة س ى عل تمر المس للغزو وذلك الجنوب٬ ناحية من

لديهم المتوقعة لالنسالخات باالضافة  .وباكستان
 

من ا٬ وكثافته اليمن٬ ب الصحراوي الجراد لظروف نظراً إنه الخيل٬ أبا قال ذلك٬ إلى
القادمة واالسابيع األيام خالل الغزو من المزيد حدوث  .المتوقع

 

وسط“:وأوضح ي ف ادم الق ارس م ع مطل خالل ة المتوقع الربيعية األمطار هطول مع
االسراب دأ تب سوف الحرارة ات درج ي ف دال االعت لبداية والمصاحبة المملكة وشمال
ن م البيض وضع ون يك أن المتوقع ومن الربيعي٬ للتكاثر كبداية والتزاوج النضج في
ل إبري مطلع الدبا ويشاهد الشهر ذات نهاية الفقس ويبدأ مارس من األول األسبوع نهاية
ر التكاث م مواس نحو الهجرة تبدأ ذلك وبعد التكاثر من واحد جيل لحدوث كفرصة القادم
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المجاورة بالدول  .الصيفي
 

من ود عق ذ من ال ح أسوأ ي ف ت مازال اً دولي الصحراوي الجراد حالة أن إلى أشار كما
ن م د المزي ون ليتك ا إفريقي شرق وب جن دول ي ف مستمرا التكاثر زال ما حيث الزمن٬

جداً كبير بشكل الغذائي واألمن المحاصيل تهدد التي  .األسراب
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لتاريخ الصحفي 25/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التحليةعنوان بحيرات في تغرق البوادي شوارع

الخبر الخبراألربعاء-19/02/2020-25/06/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد23046العددالكاتب 1تكرار

التحلية بحيرات في تغرق البوادي  شوارع

 

المالكي-جدة  عبدالهادي
 

من يرات بح تشكيل ى إل دة ج ي ف وادي الب بحي ة التحلي اه مي دات تمدي في انكسار أدى
الشعبي البوادي سوق بجوار فهد الملك وطريق الحي داخل أجزاء في العذبة  .المياه

 

ل قب من للكسر تعرضها إلى طبقته وضعف األسفلت من المياه مواسير قرب تسبب وقد
المياه وصهاريج  .الشاحنات

 

ى إل الضخ وضعف للشرب الصالحة المياه هدر إلى التمديدات في االنكسارات وتؤدي
 .المنازل
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