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لتاريخ الصحفي 01/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخضارعنوان أسواق على يتجول البيئة السلع..وزير وفرة تؤكد والتجارة

الخبر الخبراألربعاء-25/03/2020-01/08/1441تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد20789العددالكاتب 1تكرار

الخضار أسواق على يتجول البيئة السلع..وزير وفرة تؤكد  والتجارة

 

الخضار سوق على تفقدية جولة اثناء البيئة  وزير

 الرياض-المدينة
 

ة الجمل واق أس لي الفض دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي د تفق
ى إل تمع ويس المعروض رة وف من للتأكد المحلية والفواكه للخضار المركزية المركزية

اإلمداد سالسل استمرار عن  .المعنيين
 

ة التجاري آت المنش ى عل ارة التج وزارة ل ة الرقابي رق الف ت وقف رى٬ أخ ة ناحي ن وم
ع بي ال ومح ت٬ مارك ايبر واله االت٬ البق ملت ش تي ال ول٬ التج ع من ن م تثناة المس
ابز٬ والمخ األسماك٬ ع بي ال ومح واللحوم٬ الدواجن بيع ومحال والفواكة٬ الخضراوات

للمستهلك المقدمة األعمال استمرارية من للتأكد الوقود٬ أن.ومحطات وزارة ال دت وأك
والمخزون٬ لع الس رة وف ث حي ن م طبيعي بشكل ير تس المنشآت هذه في العمل وتيرة
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والضرورية ة التمويني السلع امدادات ات.وتدفق التطبيق تخدام اس تهلكين المس ان وبإمك
ة تمويني لع س من يحتاجونه ما كل وطلب التجول٬ منع فترة خالل للتوصيل اإللكترونية

التطبيقات هذه خالل من ة.واستهالكية كاف ن والمقيمي المواطنين التجارة وزارة وحثت
ة تمويني واد م ن م اتهم احتياج ب لطل ة٬ اإللكتروني يل التوص ات تطبيق تخدام اس ى عل
رورة للض اال نزل الم ن م روج الخ دم وع التجول٬ ب ماح الس ترة ف الل خ تهالكية واس

اآلخرين وسالمة سالمتهم على حفاظا  .القصوى
 

ارة"وأكدت الـ"التج طوال والشكاوى البالغات تقبال اس ي ف اعة24االستمرار س
ق تطبي بر اري"ع تج الغ رابط"ب ال ى https://mci.gov.sa/C-app:عل

الرقم على البالغات مركز للوزارة1900أو اإللكتروني الموقع  .أو
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لتاريخ الصحفي 01/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان وزير إلى مفتوحة رسالة

الخبر الخبراألربعاء-25/03/2020-01/08/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

زامكهالكاتب الرصد19569العددريهام 1تكرار

المياه وزير إلى مفتوحة  رسالة

 

زامكه●  ريهام

م وتعاونه ارة الجب ودهم جه ى عل ة الوطني اه المي شركة إلى الجزيل بالشكر أتقدم بدايًة٬
للمواطنين واحترامهم استجابتهم وسرعة السريعة  .وخدماتهم

 
ي فف د٬ الُمتعم ذبي ك ي ل فاغفروا أعاله٬ المذكور الهراء هذا منكم أٌي يُصدق لن بالطبع

الهم وح ريعة س تجابتهم واس دماتهم خ وال ارة جب ودهم جه ال ع وربة(الواق وهللا)شُ
 !المُستعان

 
ال االتص اول يح أن ه فعلي ه٬ ذنوب ن م ف ويُخف بر الص م يتعل أن م منك أراد ن م ذا ل

الوطنية« المياه  !ماء)صهريج(ويطلب»بشركة
 

طلب أردت أيام بضعة قبل حدث؛ ما إحداهن)وايت(وإليكم ونصحتني صهريج٬ أو
والطلب موقعهم إلى الين(بالدخول من)أون اندهشت دها وبع ب٬ الطل قدمت وبالفعل

واتصال للطلب تقديمي على يمض فلم وخدمتهم٬ استجابتهم الصهريج«سرعة »سائق
من أكثر  .دقائق3بي

 
له ول)اللوكيشن(فأرسلت يق الي ح ان ولس فرحة والخدمات«:وأنا ة الروع ذه ه ا م

هللا قواهم أزرهم من وأشد بهم وأشيد أكتب أن البد المياه٬ شركة قبل من  .»الممتازة
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تمت(لكن ما فرحة ه)يا بأن ادني وأف ائق الس ي ب اتصل االنتظار ن م اعتين س ب فعق ٬
طلبي القدوم)by mistake(استلم يستطيع ولن الخطأ طريق عن  !أي

 
انتظاري وطال م٬ به االتصال وحاولت تأخر٬ وما ذنبي من تقدم ما عن هللا فاستغفرت

حفظتها التي الناشفة الصوتية للرسالة أستمع  :وأنا
 
ة« القادم دقائق ال خالل المكالمة تقبال اس يتم وس اركم انتظ م لك نشكر ل العمي زي عزي

آخرين عمالء لخدمة  .»نظراً
 

ى عل ناِشف ت وأن ر والُعم ت الوق ول(ويمضي المبلُ رد)الخط وي يتعطف أن تنتظر
ليخدمك الموظف  .عليك

 
أيضاً دوني وأه مشكورين٬ ّي عل ردوا أشهر وستة سنة كبرت برايز(وبعدما د)س فق ٬

أن د والحم النظام٬ ي ف ديهم ل مسجل طلب األساس من يوجد ال بأنه الموظف أفادني
ق طري ن ع ه علي ة الموافق تمت د ق ب الطل أن م العل ع م ه٬ وبين ني بي جلة مس ة المكالم

الين(التقديم  ).أون
 

ووصول ه بتقديم ادني وأف دًا جدي ًا طلب ي ل دم ق وجذب وشد اوالت مح د )الوايت(وبع
اآلن4خالل حتى الطلب أتم ولألمانة أقصى٬ كحد يصل29ساعات ولم  !ساعة
 

أو ب ترتي أي اك هن فليس واٍد٬ في منهم كل وسائقيهم الشركة موظفي أن بالذكر الجدير
وحظك وأنت عشوائي بشكل تأتي واالتصاالت بينهم  !تنسيق

 
أن إال اه المي شركة أبى ت ها٬ نعيش تي ال الصعبة الراهنة األوضاع خضم وفي هذا ومع

للمواطنين خدماتها تقديم في متأخرة دائمًا  .تكون
 

تحسن أو ة جذري ول حل ال ب ة المُقدم كاوى الش ن م ة هائل ة كمي د يج سوف يبحث ومن
 .ملحوظ

 
الوزير معالي الفضلي(فيا ا)عبدالرحمن ألنن ي٬ ل توّسط وتكرمت تفضلت و ا-ل كم

ألن-تعلم نضطر أن وأخشى ا٬ له ون ومالزم ا بيوتن ي ف م(محجورون أن)نتيم ى إل
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المياه شركة من الفرج يأتينا أو هللا٬  .يفرجها
 

الناقص مشهور(كمل أمامي)ذياب يغني  :وهو
 
ماّيا« اسقيني عطشان اسقيني با بنية يا ماليا٬ يا عالعين عالماّيا  .»عالمايّا

 
ماّيا عندنا ما ذياب يا  !ُسوري

 
سعودية*  كاتبة

 
Rehamzamkah@yahoo.com 
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لتاريخ الصحفي 01/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالدمامعنوان عبدالعزيز الملك بميناء والنباتي الحيواني الحجر إدارة يتفقد بالشرقية البيئة وزارة فرع مدير

الخبر الخبراألربعاء-25/03/2020-01/08/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3214العددالكاتب 1تكرار

الحيواني الحجر إدارة يتفقد بالشرقية البيئة وزارة فرع مدير
بالدمام عبدالعزيز الملك بميناء  والنباتي

 

 واس-الدمام
ن ب عامر المهندس الشرقية بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير تفقد
ز عبدالعزي ك المل اء بمين اتي والنب ي الحيوان الحجر وإدارة نى مب وم٬ الي المطيري علي
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ادرات الص تقبال اس ط خط اقش ن ا كم ر٬ المحج ي ف ل العم ير س ى عل ع واطل دمام٬ بال
المحجر وإلى من  .والواردات

ه ب وم تق ذي ال تمر والمس وي الحي دور ال ة أهمي ه٬ جولت خالل المطيري المهندس وأكد
ق بتطيبي تزام االل ع م تفيدين للمس ة كاف دماتها خ ير توف ى عل ل للعم عيها وس اجر المح
ع جمي اً حاث ل٬ العم جودة ع ورف بالمواصفات د والتقي المحجرية واالشتراطات المعايير
وبي منس ا به وم يق تي ال ال باألعم يداً مش اعفتها٬ ومض ود الجه ريس تك ى عل املين الع

العمل في وتفانيهم وجهودهم الدؤوب وعملهم  .المحاجر
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لتاريخ الصحفي 01/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يجهزعنوان بعسير البيئة الطارئة16فرع الحاالت لمباشرة متنقلة بيطرية عيادة

الخبر الخبراألربعاء-25/03/2020-01/08/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

يجهز بعسير البيئة الحاالت16فرع لمباشرة متنقلة بيطرية عيادة
 الطارئة

 

 واس-أبها
٬ عسير بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع في16جهز متنقلة بيطرية عيادة

خطة ضمن ة الحيواني ثروة ال ال مج ي ف ة الطارئ الحاالت لمباشرة المنطقة محافظات
كورونا فيروس تفشي لمنع االحترازية ـ(اإلجراءات .19كوفيد ( 

 
تحصين ال وأعم وق النف وحاالت للمواشي ة الوبائي الحاالت مباشرة الخطة وتضمنت
ع جمي الق إغ ب جان ى ٬إل راد الج راب وأس دع المتص وادي ال ى حم رض م ة ومكافح

الوطنية  .المتنزهات
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د الموح رقم ال ق طري ن ع ا إلكتروني ات البالغ تقبال اس م 8002470000٬ويت

آت المنش ات ومخالف ة الحيواني ثروة ال اع بقط ة والمعدي ة الوبائي راض األم االت لح
البيطرية الطبية واالستفسارات  .البيطرية
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لتاريخ الصحفي 01/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لألسواقعنوان الموردة واللحوم الدواجن منتجات في وفرة

الخبر الخبراألربعاء-25/03/2020-01/08/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد19568العددالكاتب 1تكرار

لألسواق الموردة واللحوم الدواجن منتجات في  وفرة
 
 

 
 

الدهاس المكرمة(عبدهللا  @al-dhass)مكة

اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ب بمكت ائي الوق ن األم و موظف ا به قام ميدانية جولة أظهرت
واللحوم الدواجن منتجات في وفرة الجموم٬ بمحافظة  .والزراعة

تمرارية اس ن م د للتأك ة المحافظ في والمواشي٬ الدواجن مشاريع زيارة الجولة وشملت
معوقات أي وتذليل ووفرتها٬ المحلية لألسواق والبيض الدواجن وتأمين المواشي توريد
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كورونا فايروس لمكافحة االحترازية اإلجراءات بسبب الراهنة الظروف ظل  .في
 

ة ومتابع ة٬ والمحجري حية الص تراطات باالش د التقي ة أهمي ة الرقابي رق الف دت وأك
ن العاملي ة لوقاي ة٬ االحترازي اإلجراءات ع بجمي د التقي ع م الساعة مدار على المنتجات

الفايروس انتقال من  .والمستهلكين
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لتاريخ الصحفي 01/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المائي5عنوان االستزراع سوق لدخول تتقدم أجنبية االستثمار..شركات في راغبة حكومية صناديق

الخبر الخبراألربعاء-25/03/2020-01/08/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد9662العددالكاتب 1تكرار

المائي5 االستزراع سوق لدخول تتقدم أجنبية ..شركات
االستثمار في راغبة حكومية  صناديق

 
 
 

من أكثر السمكي االستزراع من انتاجه تم ما إجمالي خالل??بلغ طن  .2019الف
 

الرياض من الخميس  سلطان

لـ السمكية"االقتصادية"أفصح ثروة لل ة العام اإلدارة ام ع مدير الشيخي؛ علي الدكتور
السوق إلى الدخول أجنبية شركات خمس طلب عن والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة في

المملكة في لالستثمار العالمية الشركات اهتمام ظل في  .السعودية٬
 

تثمارات لالس ة الجاذب القطاعات ن م د يع المائي االستزراع قطاع أن الشيخي٬ وأوضح
ة الزراعي ة التنمي ندوقي ص ن م ن وتمكي دعم وب وزارة ال ة برعاي ة٬ والعالمي ة المحلي
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ال٬ المج ذا ه ي ف دخول لل ة الحكومي به وش الحكومية الصناديق من ورغبة والصناعية٬
المستثمرين أمام واعدة سوقا أصبح  .الذي

ة المرحل ام إتم ى عل ل العم يجري ه أن مكية٬ الس ثروة لل ة العام اإلدارة ام ع مدير وبين
ومحلية عالمية شركات باندماج وذلك االستزراع٬ قطاع اندماج من  .الثانية

 
ا كيان لتصبح ة محلي شركات أربع بدمج مبادرة على عملت البيئة وزارة أن إلى وأشار
ذلك يساعد كما العالمية٬ اإلنتاج معايير أفضل ويحقق التنافسية تعزيز على يعمل واحدا

مستقبال القطاع نمو  .على
 

مشروع ا أهمه ام٬ الع خالل ا عليه ل العم سيتم مشاريع عدة هناك أن إلى م"ولفت تقيي
مخزون"المخزون حالة بمؤشرات المتعلقة التقديرات وتحديث تحسين في يسهم الذي ٬

يد الص ة مهن ن م السعوديين باب الش ن تمكي ادرة مب عن ال فض ة٬ المملك ي ف األسماك
استدامتها يضمن بما المائي االستزراع مشاريع على البيئية المراقبة  .واستمرار

 
من خاصة تراتيجية اس وإعداد الصيد مرافئ منظومة تطوير مشروع أيضا٬ وتضمنت
ر وتطوي اء إلنش ة الالزم ايير والمع برامج وال الخطط داد إع تشمل اور٬ مح ستة خالل
ل ك ير توف ذلك وك تراتيجية٬ االس ات التوجه ع م واءم يت ا بم يد الص ئ مراف يانة وص
ن م د للتأك ئ المراف ى عل ة الرقابي الجوالت ة وجدول الصيد ئ بمراف الخاصة دمات الخ

التلوث من المملكة وشواطئ مياه  .سالمة
 

والسالمة األمن بإجراءات الخاصة والبرامج الخطط وضع على تعمل اإلدارة أن وذكر
يد الص ئ لمراف ة الدوري يانة الص ط وخط دة المعتم اريع المش ة ومتابع يد الص ئ بمراف

بذلك المعنية األطراف مع بالتنسيق لها التابعة والمباني  .والمنشآت
 

من ثر أك ائي الم تزراع االس ن م إنتاجه م ت ا م الي إجم بلغ ي75يذكرأنه ف طن ف أل
إلى2019 الوصول يستهدف فيما في٬100 طن  .2020ألف
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لتاريخ الصحفي 01/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعي«عنوان المزارعين:بتبوك»الصندوق على المستحقة األقساط تأجيل

الخبر الخبراألربعاء-25/03/2020-01/08/1441تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد19568العددالكاتب 1تكرار

الزراعي« المزارعين:بتبوك»الصندوق على المستحقة األقساط  تأجيل
 

 

الزراعية التنمية  صندوق

 )تبوك(»عكاظ«

وم الي وك تب ة بمنطق ة الزراعي ة التمني ندوق ص رع اء(ش ل)الثالث تأجي ادرة مب ذ بتنفي
تحقاق االس ذات العقود لجميع وذلك أشهر٬ ستة لمدة المزارعين على المستحقة األقساط

الفترة هذه قبل جدولتها إعادة تمت أن يسبق لم التي بالسداد الملتزمة  .السنوي
 

ي ف أتي ي ك ذل أن بي العتي س حن عبدالرحمن المهندس بالمنطقة الصندوق مدير وأوضح
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ن المزارعي ى عل واالقتصادي الي الم ر األث ن م ف للتخفي ة المملك قيادة توجيهات إطار
ادرة المب ذ تنفي ملها يش تي ال ترة الف أن ى إل يرا مش كورونا٬ فايروس مكافحة فترة خالل

من وحتى1تبدأ العام31مارس هذا من  .أغسطس
 

ود العق ذلك وك تحقاق االس اريخ بت المرتبطة السداد إعانة يشمل ال التأجيل أن إلى ولفت
ل التأجي ة عملي ذ بتنفي زارعين الم عار إش يتم س ه أن يفا مض ية٬ الماش ي لمرب غيلية التش

نصية  .برسائل
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