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الخبر تفاصيل

الخبر السيطرةعنوان خارج األغنام أسعار رمضان قرب المستهلك..مع والضحية

الخبر الخبرالجمعة-27/03/2020-03/08/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17347العددالكاتب 1تكرار

السيطرة خارج األغنام أسعار رمضان قرب المستهلك..مع  والضحية
المواشي تجار«..سوق األسعار»حرب  تلهب

 

العنزي-»الجزيرة«  :علي

مة العاص ط وس ة العزيزي ي ح ي ف ي المواش وق س ي ف ا اض(هن رت)الري حض ٬
رمضان»الجزيرة« شهر ول لحل ازلي التن العد بدء مع واللحوم األغنام أسعار لرصد

إال اتهم ومالحظ والهم أق تنوعت وإن ذين ال ا مرتاديه وحاورت تجارها فالتقت المبارك
واحدة كانت النتيجة تجار«أن األسعار»حرب في هائل  .وارتفاع

 

اب وغي للمواشي الفاحش الغالء هذا وحضور المبارك رمضان شهر حلول اقتراب مع
ى وإل السيطرة؟ ارج خ المواشي عار أس هل البعض يتساءل للمستهلك٬ الشرائية القدرة
ل تحم عوبة وص الف األع الء غ تكي يش ام أغن ي مرب ن بي وق الس ع وض يبقى س تى م
ذا ه ن وبي ألسرته٬ ذبيحة شراء ن ع عاجز دخل ال دود مح واطن وم ا٬ تربيته اليف تك

الثروات لتتعاظم األزمات وخلق السوق بتعطيش أرصدتهم تزيد تجار  .وذاك
 

لـ أكد أسباب»الجزيرة«وقد م أه د أح أن وتجارها المواشي سوق بخبايا العارفين أحد
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تحظى إذ ة األفريقي المواشي تيراد اس حظر هو الحد ذا ه ى إل المواشي أسعار ارتفاع
بـ وصفه ما وجود جانب إلى المالحم٬ ومحالت المطاعم أغلبية من كبير حرب«بإقبال

ار ن«و»تج من»منتفعي ة معين واع أن لعرض ي المواش أسوق ف تجفي ى إل دون يعم
اً أرباح م له ق يحق ا بم يحددونها تي ال باألسعار ا وبيعه ن معي بلد من المستوردة األغنام

األسعار بجحيم التلظي هاوية إلى غيرهم وليذهب  .طائلة
 

الـ رة«رصدت تمرار»الجزي اس اض الري ي ف المواشي واق أس ي ف ة ميداني ة جول ي ف
المواشي ألسعار الهائلة االرتفاعات توردة(مسلسل والمس ة ي)المحلي ف وصلت ث حي

الـ ي المواش واع أن ض وم%100بع اللح ع بي الت مح عار أس ا معه أثرت ت ا كم
ت وقل راء الش عن تهلكين المس ن م ير الكث زوف وع المطاعم٬ دمها تق تي ال ات والوجب

الـ تجاوزت بنسبة للذبح والمخصصة الحكومية للمسالخ تذهب التي المواشي 60أعداد
الحالية% األزمة قبل باألوضاع  .مقارنة

 

األسعار في  مبالغة

داً ج ة عالي عار بأس اع تب توردة المس المواشي أن االستقصائية ة الجول خالل من وتبين
وسعراً كماً المحلية المواشي بذلك ل..تنافس قب ن م أ المنش د بل ن م شراؤها يتم خراف

رخيصة وبأسعار يرة كب ات كمي تورد تس م..شركات ويت ئ الموان ى إل تصل أن د وبع
م المالح الت مح حاب وأص وردين الم ن م ي المواش ار لتج اع تب حها زارة(فس )الج

عف بض ائي النه تهلك المس ى عل ة بالتجزئ ا يبيعونه م وه عف الض ى إل ل تص عار بأس
الـ النوع من الخروف سعر ليصل الـ»روماني«الضعف 1100بين»جورجي«أو

 .لایر1300و
 

البداية  هنا

ة أزم ود تعال«وتع نقص»اش بسبب داً تحدي شهور ة أربع ل قب ى إل المواشي أسعار
ا مينائه ق طري عن أتي ي تي ال ي جيبوت ن م تيراد االس حظر عن نجم ذي ال المعروض

الـ ى عل ت الوق ك ذل ي ف األسعار قاربت وقد األفريقي٬ القرن اً%50مواشي ارتفاع
وزن ي المحل الواحد الخروف سعر الـ20ليتجاوز اً وفتحت1500كيلوجرام لایر٬

أيضاً تان وكازاخس ل ب ا وجورجي ا روماني ن م المواشي والزراعة والمياه البيئة وزارة
اع ارتف مسلسل وبقي تتغير لم النتيجة لكن الوزارة٬ أعلنت حسبما المحلية السوق لتمأل

مستمراً  .األسعار
 

األسعار  مسؤولية

ر غي ا أنه ي اإلعالم متحدثها لسان على أكدت قد والزراعة والمياه البيئة وزارة وكانت
السوق في المواشي تأمين في تتمثل مسؤوليتها وأن المواشي أسعار ضبط عن مسؤولة
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ع تنوي وزارة ال ب واج ن م وإن ة البيئ المة وس تهلك المس المة س من يض ا بم ة المحلي
االستيراد  .مصادر

 

المتضررين  أكثر

اه والمي ة البيئ وزارة ه في ذ تتخ رة م ل ك ي ف ه أن المواشي سوق مع متعاملين يؤكد وهنا
ط وتختل ات أزم تحدث ن٬ معي دا بل مواشي عن الحظر رفع أو بحظر قرارا والزراعة

وترسل ة!!»البرقيات«األوراق الكمي وتصبح ب الطل انون ق ل ويخت األسعار وترتفع
عر بالس يا عكس ة مرتبط ت ل!.ليس الدخ ذوو بر ويعت واطن٬ الم ا يتحمله اتورة والف

المتضررين أكثر  .المحدود
 

 المواشي»منتفعو«

واع أن دخول ع من حاول مستورد أن يؤكد وتجارها المواشي سوق بخبايا العارفين أحد
اً معترف السوق٬ اك وأرب األسعار ارتفاع في دور له كان ما وهو للمملكة٬ معينة مواٍش

ن م ثر أك تقبل تس تي ال ي المواش وق س ي ف ل بالفع د يوج ه ن10بأن م رأس ن ماليي
بـ وصفهم ا م نوياً س المستوردة ي ن«المواش أن»منتفعي ى إل ه ذات ت الوق ي ف يراً مش ٬

أي ن م ة الحي المواشي يتراد اس عن الحظر ع رف أو حظر م يت دما عن ينشطون هؤالء
أخرى دون  .دولة

 

تيراد اس ل بتأجي ة والزراع اه والمي البيئة لوزارة طلباً المواشي مستوردي أحد رفع وقد
ائر خس يحمله س ك ذل أن ة بحج الحظر٬ ا عنه رفع تم أن بعد الدول إحدى من المواشي

بـ من»الضخمة«وصفها تيرادها اس م ت المواشي ن م يرة كب ات كمي ه لدي د يوج حيث ٬
حتى دولة أي من باالستيراد السماح في التريث الوزارة من ويطلب وجورجيا٬ رومانيا

تصريفها  .يتم
 

الوحيد..المستهلك  الخاسر
 

ذ من توردة المس للمواشي شحنة أي دخول والزراعة والمياه البيئة وزارة تعلن لم وفيما
ك ذل بر اعت ي المواش واق أس ا بخباي ارفين الع أن إال اجر٬ الت ك ذل ب لطل ا تلقيه اريخ ت
والتحكم المعروض نقص خالل من الحية المواشي من السوق تعطيش ممارسات إحدى
أسعار ى عل السيطرة في المعنية الجهات خطط تعثر إلى بدوره يؤدي ما وهو باألسعار
ذي ال تهلك المس و ه د الوحي الخاسر ون ليك ة٬ المحلي السوق ي ف تقرارها واس المواشي

التجار وجشع األسعار غالء  .يتحمل
 

االستيراد مصادر  تنويع

للتغلب االستيراد مصادر تنويع والزراعة والمياه البيئة وزارة على أنه مراقبون ويؤكد
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م الدع واع أن ل ك ديم وتق المستوردين بين والعدالة المحلية السوق في اإلنتاج فجوة على
وق الس ى عل لبًا س ينعكس ة دول أي من تيراد االس ع من أن ى إل مشيرين ذلك٬ ل الزم ال
األسعار ع ورف المواشي على الطلب زيادة من باالستفادة التجار لبعض ويسمح المحلية

تكون قد وبطرق عالية ل»مفتعلة«بنسب المقاب ي وف اح٬ األرب ن م در ق بر أك ق لتحقي
ل قب ن م عرضه م يت ا وم تيراد االس مصادر ع تنوي د عن ير كب بشكل عار األس تنخفض

بـ يعرف ما أو المحليين  .»الجالبة«المربين
 

الحظر؟  لماذا

ع لمن ة بحاج ت ليس ي وه ة كامل ة منافس وق س عودية الس أن هم أنفس ون المراقب رى وي
ل قب من الوبائية األمراض من خلوها معلن طالما العالم في بلد أي من المواشي استيراد

ة الحيواني للصحة ة العالمي ة)OIE(المنظمة داخلي اجر مح ة المملك دى ل أن خاصة ٬
القتنائها تفتقر المستوردة المواشي على الصحي الكشف مجال في عالية لتقنيات وتمتلك

الم الع ي ف ي المواش تيراد اس أو در تص ي ف م تهت تي ال دان البل م انون.معظ ق أن ذكر ي
ة الحيواني حة للص ة العالمي ة المنظم ن ع ادر الص ة الحيواني حة محOIEالص يس

أو ة حيواني إصابات ا به ر تظه م ل تي ال دول ال ن م ة الحي ترة المج ات الحيوان باستيراد
أشهر ستة لمدة المتصدع الوادي حمى مرض من  .بشرية

 

اً ارتفاع ة المقبل نوات الس خالل ة الحي المواشي ن م ة المملك واردات هد تش أن ع ويتوق
بة نس ادة وزي الماضية ة القليل نوات الس ي ف سجلته الذي المطرد النمو بعد وذلك جديدا٬ً
السنوي ب الطل م حج إن ث حي المصدرة٬ الدول مع السعوديين المواشي تجار تعامالت

ن م ثر أك أمين ت م يت رأس ن ماليي خمسة اوز يتج ة الحي األغنام من%85من ا منه
الخارجي  .االستيراد
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الخبر تفاصيل

الخبر جيبوتيعنوان في المحتجزة مواشيهم حظر جراء تضرروا تجار

الخبر الخبرالجمعة-27/03/2020-03/08/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17347العددالكاتب 1تكرار

جيبوتي في المحتجزة مواشيهم حظر جراء تضرروا  تجار

 

لـ د رة«أك وزارة»الجزي ته فرض ذي ال ر الحظ بسبب رره تض المواشي٬ ار تج أحد
منذ األفريقي القرن مواشي على والزراعة المياه الماضي12٬البيئة ام الع من أكتوبر

األمر لحل بالتدخل الوزارة بنحو.مطالبا در تق الية إرس لديه أن أحدهم ألف40وبيّن
م يت ذي ال ي٬ جيبوت ي ف الصحي المحجر في عالقة تزال ال األفريقي المواشي من رأس
اف إيق م وت الحظر٬ ذا ه بسبب ة المملك ى إل ي األفريق رن الق مواشي شحن طريقه عن

الوزارة من استيراد إذن وتحمل للشحن جاهزة كانت بعدما  .اإلرسالية
 

ل«:وقال قب ودانية الس المواشي ن ع الحظر رفعت والزراعة والمياه البيئة وزارة إن
العالمية المنظمة إعالن من الرغم على جيبوتي٬ عن الحظر ترفع لم لكنها شهرين نحو

ة الحيواني حة راض)OIE(للص األم ن م ا وخلوه ي األفريق رن الق ي مواش المة س
شهور»المعدية خمسة الحظر ى عل مضى وقد ة.٬ عالي اليف تك د تكب ه أن ى إل ار وأش

وإعاشة د توري بعقود مؤسسته ارتباط جانب إلى والعناية والتغذية والحجر القيمة مقابل
شهر في الطلب لتلبية استعدادا األيام هذه السوق حاجة عن فضال المحلية٬ السوق تخدم

والمواشي اللحوم لبيع الرئيسي الموسم يعتبر الذي المبارك  .رمضان
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من فهي ذا ل ي المحل اج اإلنت ن م تواها مس بقرب تتميز اإلفريقية األغنام أن إلى مشيراً
ى عل والسيطرة ة المحلي السوق في الحاصل النقص سد في تسهم أن يمكن التي البدائل

سريعاً تصل المواشي شحنات يجعل جيبوتي ميناء قرب أن إلى إضافة  .األسعار٬
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الخبر تفاصيل

الخبر النباتيعنوان الغطاء تدهور يكافح الصناعي االستمطار

الخبر الخبرالجمعة-27/03/2020-03/08/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17087العددالكاتب 1تكرار

النباتي الغطاء تدهور يكافح الصناعي  االستمطار

 

البيئي التوازن يحقق  )اليوم(االستمطار

 

خالل المملكة في النباتي الغطاء تدهور عن والزراعة والمياه البيئة وزارة 40كشفت
بنسبة الماضية ا%80سنة أبرزه متعددة٬ ألسباب كاالحتطاب:٬ البشرية٬ األنشطة

الصناعي٬ تمطار االس امج برن ق تطبي رورة ض ى إل أدى ا م ائر٬ الج والرعي ائر٬ الج
جفافًا العالم بلدان أكثر من تعد المملكة  .كون

 
دول ن م يرا كث أن اجم٬ الن الوليد البيئي المختص البيئة٬ أصدقاء جمعية عضو وأوضح
برى٬ الك ات الغاب ق حري اء إطف أو قيع الص ة موج ف لتخفي ة؛ العملي تخدم تس الم الع
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ر كثي شح من المنطقة تشهده ما ظل في المياه وتأمين المناخ لتحسين المملكة؛ وتحتاجها
المياه  .في

 
ام ع ا تجربته تمت ه ألن ة٬ المملك ى عل دة جدي ليست ة التجرب إن اجم الن 2006وقال

ص ويتلخ ير٬ عس ة منطق ي ف ا نجاحه د بع ل وحائ يم والقص اض الري ن م ل ك ى عل
واد م تخدام باس ائي فيزي ور قص ا منه ون يك تي ال حب الس ض بع ة بمعالج تمطار االس

مثل الكيمائية:طبيعية المركبات بعض أو الفضة«األمالح ات»مذيب بكمي تخدم فيس ٬
وم٬ الغي ح تلقي ة بعملي يسمى ما وهو أرضية قاذفات أو خاصة طائرات عبر جًدا بسيطة

بة بنس ار األمط ادة زي النتيجة تكون أن المتوقع من أنه إلى ى%20مشيًرا أول وهي ٬
داخل الخضراء المسطحات ادة وزي اف والجف التصحر لمكافحة بيئًيا؛ المتوقعة الفوائد
اع القط و نم ق وتحقي ئي٬ البي وازن والت وع التن تعادة اس ى إل افة إض ا٬ وخارجه دن الم
ار الغب ار آث ف تخفي ب جان إلى مستدامة٬ طبيعية وموارد بيئة إلى والوصول الزراعي٬

االقتصادية الناحية من للمياه مصادر ووجود الصحية٬ الناحية  .من
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الخبر تفاصيل

الخبر الغيلعنوان والكادي..وادي والبن الموز قرية

الخبر الخبرالجمعة-27/03/2020-03/08/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7119العددالكاتب 1تكرار

الغيل والكادي..وادي والبن الموز  قرية

 

عمر:المجاردة آل  محمد

الـ بمنازلها الغيل وادي قرية وتبتعد25تعتلي شاهق٬ جبل ز9قمة مرك عن فقط كلم
للمحافظة٬ ياحية الس الم المع م أه ن م د وتع ير٬ عس ة منطق في المجاردة بمحافظة خـاط
ا تحته د تمت تي وال ارة٬ الحج ن م ة المبني ا منازله ة وطبيع ا٬ موقعه يز تم ن م تفيدة مس
ن م اه المي ا إليه اب وتنس اذي٬ والك ن والب وز الم يل بمحاص زدان ت ة زراعي درجات م

بـ ما وتجمعها بتدفقها وشكلت الجبال٬ قمم من تتدفق بة)الغيل(عيون مناس ة بيئ منتجة ٬
والزراعة  .للسكن

 
موات  طقس

سهول مستوى فوق الرتفاعها وشتاء٬ صيفا أجوائها في اعتداال الغيل وادي قرية تشهد
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ة الزراعي محاصيلهم بتسويق ا أهله تغل ويش اص٬ النم محافظة عن وانخفاضها تهامة٬
ل مث ة٬ القريب بوعية األس الشعبية األسواق في األساسي ودخلهم رزقهم مصدر تعد التي

النماص في الثالثاء وسوق المجاردة٬ في االثنين وسوق خاط٬ في الخميس  .سوق
 

الذكريات  مطل
العمري مفرح بن علي ة(يقول القري ي ف دامى الق اكنين الس ا)أحد م زارع م وصاحب

لـ اليوم حتى تنتج ة»الوطن«زالت القري مطل في يجلس وهو العصر«٬ د بع أحضر
ذكريات ال شريط وأسترجع ا هن أجلس ف المطل٬ ذا ه ى إل ائي أبن د أح ع م وم ي ل ك ن م

وجيراني أهلي مع السنين عشرات منذ القرية في عشتها التي  .»الجميلة
 

عبية«ويضيف الش األسواق ي ف المحاصيل ع ونبي ونحصد نزرع بسيطة٬ الحياة كانت
واد الم ن م ا وخلوه ا لجودته هرة وش ًا رواج يلنا محاص د وتج ة٬ القريب بوعية األس
ا بنيناه رات مم بر ع ال الجب م قم ن م تصلنا التي األمطار بمياه نسقيها فنحن الكيميائية٬
وبجدول زارع الم ة لكاف اوي بالتس السقاية تتم بحيث المزارع في وتصب الحجارة٬ من

الجميع يرضي  .»منظم
 

 نزوح
العمري والخدمات«يواصل ران العم ار وانتش ا٬ بالدن هدته ش ذي ال الكبير التطور مع

ورا تط يراً أخ هدت ش ة القري ن لك ة٬ القريب ات والمحافظ دن للم ة القري كان س زح ن
اه٬ المي ظ تحف تي ال برك وال ات الخزان فأنشأت ة٬ التنموي اريع المش من وعددا ملحوظا٬
وزارة تلم تس أن ل ونأم ة٬ للقري اه المي ل تحم ال الجب م قم ن م انية خرس ب أنابي ددت وم
لتتحول ة٬ عالي بمواصفات وتوسعته تنفيذه ويتم للقرية الموصل الطريق مشروع النقل

الزوار يرتاده طبيعي متنزه إلى  .»القرية
 

 احتياجات
ي عل دهيس ال آل ة قبيل يخ ش يلخصها التي االحتياجات من جملة إلى الغيل وادي تحتاج

قائال العمري٬ ة٬«حسن مائي مصدات أو ارتوازية آبار مثل مياه مصادر توفير نحتاج
وبشريا اً مالي زارعين الم ودعم ونافعة٬ علمية بطريقة تنفذ ري وشبكة شتالت٬ وتوفير

مجانية عمالة تأشيرات منحهم خالل  .»من
 

الذي«ويضيف المنطقة ألمير المطالب تلك اهنقلت والمي ة البيئ وزارة فرع مدير وجه
زارنا وقد األهالي٬ احتياجات على والوقوف ومعاينتها٬ القرية بزيارة بعسير والزراعة
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خيرا ووعدنا  .»فعال٬
 

 مبادرة
ة القري ي ف زارع الم مالك أحد و وه ري٬ العم د محم ي نعم وزارة«يقول رع ف ق أطل

ادرة مب ير بعس ة والزراع والمياه ة(البيئة تقني ق طري عن ة الزراعي درجات الم ل تأهي
األمطار اه مي خالل)حصاد من ة الزراعي درجات الم ل تأهي ادة إع ى إل دف ته وهي ٬

ة٬ المهدم درجات الم جدران رميم وت ة٬ حديث ري بكات ش وتوفير للمياه٬ مصادر توفير
ع م د العق ع توقي تم وقد قريبا٬ً المشروع بهذا العمل يبدأ أن على زراعي٬ مشتل وتوفير

اآلن حتى تبدأ لم لكنها المنفذة٬  .»الشركة
 

بتوسعة«وأضاف ووعدت وأنارته٬ القرية على المطل الطريق المجاردة بلدية سفلتت
رصف ذلك وك الزوار٬ يعانيه الذي الشديد والزحام لضيقه نظراً إليها الموصل الطريق

للسيارات ومواقف حديقة وإنشاء وإنارتها٬ الداخلية القرية  .»طرق
 

سياحيا«وتابع ومعلما مزارا الغيل وادي أصبح حيث قريبا٬ً المشاريع هذه لتنفيذ نتطلع
المنطقة  .»في

 
 متابعة

وزارة ن م ا فريق أن ة٬ بالقري زارع الم الك م د أح ري٬ العم ازي غ ن ب ل فيص ذكر ي
الي األه ات احتياج ى عل ف وق ة ل(الزراع نوات4قب ن)س م ي بق ا م د الوف اهد وش

اعدة مس وادي ال أهالي مع وبحثوا الطبيعية٬ العيون من تسقى التي الزراعية المدرجات
ك وكذل السقيا٬ في واألمطار العيون مياه من واالستفادة زراعتها إعادة على المزارعين
تهر اش التي بالمحاصيل وزراعتها المدرجات وإعادة المياه عيون مشروع من االستفادة

سابقا عليه كان لما الغيل وادي وإعادة  .بها٬
 

برسوم  مزار
هري الش د محم ترح ال«يق اذا لم اءل أتس ذا ول ا٬ً حالي الي األه ن م ة خالي ة القري ت بات

منها المتهالك ترميم بإعادة والمتداخلة٬ المتقاربة منازلها من ياحة(يستفاد الس ل قب )من
ي ف االت لالحتف يرة كب احة س وتخصيص ة٬ رمزي وبرسوم زارا م وجعلها بها والعناية

والكادي؟ والبن الموز مزارع مدرجات على تطل للزوار وجلسات  .»القرية
 

 اعتماد
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قص ال أعم اعتماد الغيل وادي في تم أنه المحجاني عايض المجاردة بلدية رئيس يؤكد
ن م ثر ألك فلتة والس أنبوبية٬ عبارات وتركيب والتوسعة الطريق ا3.5وردم كم م٬ كل

ة للقري الموصل رئيس ال ق الطري ل لكام ارة إن دة أعم ب تركي ى عل ل العم وعلمت.تم
وطن« ة»ال والبلدي ة المحافظ ن م كلة مش ة لجن اك هن ةأن والزراع اه والمي ة والبيئ

ة القري ر لتطوي دي البل س للمجل توصيات ورفعت القرية٬ طبيعة على دوره٬.ووقفت ب
لـ ان غرم د أحم اردة بالمج دي البل س المجل س رئي ح وطن«أوض يات»ال التوص أن

الدراسة قيد زالت ما  .المرفوعة
 
ن ىم عل رده ي ف ير عس ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ن بي ه٬ جانب

وادي»الوطن«استفسار واء س ا٬ بعينه ة بقري خاص وزارة لل مشروع هناك ليس أنه
ات تقني ق وتطبي ة الزراعي درجات الم ل تأهي ادرة مب ذ تنف الوزارة وأن غيرها٬ أو الغيل
ير عس اطق من تشمل المبادرة أن أي المملكة٬ من الغربي بالجنوب األمطار مياه حصاد
زارع بم ل التأهي ال أعم بعض ذ تنفي م ت د وق الطائف٬ محافظة وكذلك والباحة وجازان
اه مي اد لحص ات خزان اء إنش ملت وش ادرة٬ للمب ة التمهيدي ة المرحل ي ف ل الغي وادي
ذ تنفي الل خ رى األخ ال األعم ض بع تكمال اس يتم وس ري٬ لل بكات ش د وتمدي ار األمط

العام هذا خالل تنفيذها من االنتهاء سيتم والتي للمبادرة األولى  .المرحلة
 

التوصيات  أبرز
للقرية الموصل الطريق  توسعة

 
وإنارتها الداخلية القرية طرق  رصف

 
للسيارات ومواقف حديقة  إنشاء
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لتاريخ الصحفي 03/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الضخعنوان محطات وتطهير تعقيم أعمال تنفذ الشمالية الحدود مياه

الخبر الخبرالجمعة-27/03/2020-03/08/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

الضخ محطات وتطهير تعقيم أعمال تنفذ الشمالية الحدود  مياه

 

 واس-عرعر
لمحطات ير والتطه م التعقي ال أعم مالية الش بالحدود اه المي لخدمات ة العام اإلدارة تنفذ
اه المي ة تنقي ومحطات الصحي الصرف معالجة ومحطات المياه ضخ ومواصلة الضخ

مدار على ايروس24للعمالء ف ة لمواجه ود للجه اً وفق وذلك د(ساعة٬ كوفي ا كورون
19. ( 
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راءات اإلج ا عليه ذ المنف ات المحط دد ع غ بل ه أن مالية الش دود الح اه مي حت وأوض
ة ا31االحترازي م خت ض ث حي ٬ ة المنطق رى وق ات ومحافظ دن م ع لجمي ة محط

وبعدد113000يقارب يوميا مكعب ة21متر لمتابع تمرار باس ل تعم صيانة فرقة
الصحي والصرف الضخ  .أعمال

 
بالتنسيق ك وذل التجول٬ منع ساعات خالل تعمل طوارئ فرق تشكيل جرى أنه وبينت
السيطرة ة غرف خالل ومن ة المنطق ارة إم ن م مباشر وبإشراف ة األمني ات الجه ع م
العمالء ب ة للعناي اني المج اتف اله ى عل التواصل ة إمكاني الء للعم أتاحت كما والتحكم٬

920001744. 
 

ة التنقي ات ومحط ة اإلداري اني المب ع جمي م بتعقي يانة والص غيل التش إدارة ت قام ا كم
ايروس ف ن م ة للوقاي تمرار باس ع الرف ومحطات ة المعالج ومحطات خ الض ومحطات

ا" د-كورون ب"19كوفي حس دوري كل بش املين الع ع جمي ص فح م يت يث حس ٬
الصحة وزارة  .توجيهات
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لتاريخ الصحفي 03/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان أكثر تعالجها15اكتشاف المكافحة وفرق بالطائف الحمراء بالسوسة مصابة نخلة

الخبر الخبرالجمعة-27/03/2020-03/08/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2818العددالكاتب 1تكرار

من أكثر بالطائف15اكتشاف الحمراء بالسوسة مصابة نخلة
تعالجها المكافحة  وفرق

 

 

العمري  ):صدى(حامد

لمكتب ابع الت ة النباتي الصحة م بقس ة ممثل راء الحم ل النخي ة سوس مكافحة رق ف نفذت
ات عملي يين الماض ومين الي الل خ ائف الط ة بمحافظ ة والزراع اة والمي ة البيئ وزارة

لـ ومعالجة بالمحافظة???فحص متفرقه مزارع ستة في  .نخلة

ن م ثر اك اف اكتش عن ات العملي راء??ونتجت الحم ل النخي ة بسوس ابة مص ة نخل
اة والمي ة البيئ وزارة ب مكت دمها يق تي ال اعية الس ود الجه ضمن ور الف على ومعالجتها
ات اآلف ة ومكافح ة الزراعي ة والبيئ اتي النب اء الغط ى عل للمحافظة ائف بالط ة والزراع

بها  .المضرة
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الغ اإلب ى إل زراعين الم ائف الط بمحافظة ة والزراع اة والمي البيئة وزارة مكتب ودعا
د الموّح ات البالغ ام نظ بر ع راء٬ الحم ل النخي ة لسوس االت ح أي ن غ"ع ى"بلِّ حت ٬

المكافحة بأعمال والقيام المباشرة من الفرق  .تتمكن
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لتاريخ الصحفي 03/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رومانيا20استقبال:الزراعةعنوان من واألغنام األبقار من رأس ألف

الخبر الخبرالجمعة-27/03/2020-03/08/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3194العددالكاتب 1تكرار

رومانيا20استقبال:الزراعة من واألغنام األبقار من رأس  ألف

اإلجراءات استكمال بعد بدخولها السماح  ..تم

 

اإللكترونية عاجل  صحيفة

ي حوال تقبلت اس ا محاجره أن س٬ الخمي وم الي ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت أعلن
رومانيا20 دولة من واألبقار األغنام من رأس  .ألف

ه في ت قال ا بياًن وزارة ال نشرت تويتر٬ على الرسمي حسابها اء:وعبر مين بر ع وصل
اإلسالمي و18جدة و647ألفًا ضأن٬ و13رأس أنه25ألفًا موضحة األبقار٬ من

د بع وزارة٬ ال محاجر قبل من الرسالة إفساح ة(تم ومراجع الظاهري٬ الكشف راء إج
ات العين ص وفح األوزان ط متوس ن م د والتأك حية٬ الص هادات والش تندات المس

 ).مخبريًّا
 

راءات اإلج تكمال الس تورد المس ة لمزرع الية اإلرس ه توجي م ت ه أن وزارة ال دت وأك
 .الالزمة
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لتاريخ الصحفي 03/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يومياًعنوان دورية بصفة األسواق على رقابية جوالت ينفذ الشرقية بالمنطقة البيئة فرع

الخبر الخبرالجمعة-27/03/2020-03/08/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3217العددالكاتب 1تكرار

بصفة األسواق على رقابية جوالت ينفذ الشرقية بالمنطقة البيئة فرع
يومياً  دورية

 

 
 واس-الدمام

وزارة رع لف ة التابع دات والوح ب والمكات ة والنباتي الحيوانية بالمحاجر العمل فرق تنفذ
ى عل ة تفقدي جوالت الساعة مدار وعلى يومياً الشرقية بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة
ومحافظات دن م جميع في الكبيرة التجارية والموالت المراكز في البيع ونقاط األسواق
وم واللح ماك واألس ه والفواك ار الخض ر توف دى م ة ومتابع ة لمراقب ة المنطق رى وق

 .والدواجن
 

أن المطيري علي بن عامر المهندس الشرقية بالمنطقة الوزارة فرع عام مدير وأوضح
من إضافة30أكثر البيطريين٬ اء واألطب زراعيين ال ين المهندس من ومختصاً مراقباً

من أكثر تواجد ي??إلى ومحلل زراعيين ال ين والمهندس البيطريين األطباء من موظفاً
الـ خالل ون يعمل ة والجوي ا منه ة البري ة بالمنطق الخمسة الحدودية بالمنافذ 24مختبر

ذات ائع والبض للسلع تيراد واالس التصدير ات وعملي ة التجاري ة الحرك هيل لتس ساعة
 .االختصاص

 
روط بالش وقين المتس ل قب ن م تزام االل رورة ض ى عل يري المط دس المهن دد وش
ووزارة حة الص وزارة ات توجيه اع واتب ة الالزم حية الص ة االحترازي راءات واإلج
أو ال األطف طحاب اص دون ردي ف كل بش وق والتس ات التجمع ن م ل كالتقلي ة الداخلي
دم وع ة والفاكه الخضروات ن م يكفي ما وشرائهم الجميع٬ سالمة على حرصاً النساء٬
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اه والمي ة البيئ وزارة رص ح داً مؤك ف٬ للتل ها يعرض ا مم ا منه يرة كب ات كمي زين تخ
ع٬ للجمي ن واآلم الصحي ذاء الغ توفير على العالقة ذات الحكومية والجهات والزراعة
منتجي أو زارعين الم ه تواج ات معوق أو صعوبات أي وجود ة حال ي ف أنه إلى منوهاً
وات القن بر ع والزراعة اه والمي البيئة وزارة مع التواصل عليهم الصيادين أو الدواجن

المتبعة األنظمة وفق ومعالجتها والمعوقات الصعوبات بتذليل لإلسراع  .الرسمية
 

دار م ى وعل ة للمراقب ة بالمنطق يومي بشكل األسواق لزيارة المعد العمل فريق أن يذكر
ر تتوف ث حي د٬ الحم و المعروض في ندرة أو انخفاض أي يسجل لم أسبوع من أكثر

مناسبة وأسعار بكميات والفاكهة  .الخضار
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لتاريخ الصحفي 03/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يوميا3150عنوان الدمام مطاحن إنتاج طنا

الخبر الخبرالجمعة-27/03/2020-03/08/1441تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد7118العددالكاتب 1تكرار

يوميا3150 الدمام مطاحن إنتاج  طنا

 

 

الغزال:الدمام  عدنان

حماد الدمام في الرابعة المطاحن لشركة التنفيذي الرئيس لـكشف وطن«القحطاني ٬»ال
أن إلى تشير للشركة اإلحصائية البيانات غأن تبل اإلنتاجية ا3150٬طاقتها يومي ا طن

المستودعات طاقات تبلغوأن كيس400بالشركة باإلضافة)كجم45وزن(ألف ٬
المنزليةإلى و10العبوات أنواعه ع بجمي م و1كج م أن2كل موضحا م٬ الشركةكل

الجودة بمواصفات الدقيق بإنتاج الوطني بواجبها  .العالميةتقوم
 

22



الضغط تحت  عمل
 

أو ضغط أي تحت للعمل مدربون الموظفين جميع أن القحطاني ةأكد جائح وأن ة٬ أزم
المستجد كورونا تؤثرCOVID-19فيروس لم ام٬ الخ واد الم ر تواف ى عل شكل بأي

على اعتمادها مع الشركة الصحةلمصانع وزارة ن م ة االحترازي راءات اإلج .جميع
دونات«وأضاف ال ق ودقي اخر الف دقيق وال ابز المخ ق دقي ركة الش ج اديتنت الع بر وال

وزن ب اخر الف بر و45وال م٬ و10كج م٬ و2كج م٬ ح1كج القم تقات ومش م٬ كج
ق والمفل والجريش ريس اله ل مث حاألخرى القم ن وجني ة اآلدمي ة أن.»والنخال ان وأب

احن المط ركة ش ي ف وامع للص ة التخزيني ة الطاق الي ةإجم ن150٬الرابع ط ف أل
الدقيق مطاحن إنتاج طاقة سنويا945وإجمالي طن  .ألف

 
 تخزين

 
وب للحب ة العام ة المؤسس ي ف ائية اإلحص ات البيان إن اني القحط ال ةق الطاق أن ن تبي

بالمملكة القمح لصوامع طن3.3٬التخزينية ةماليين اليومي الطحن 15150وطاقة
ة التخزيني ة الطاق وأن ا٬ ةطن بالمملك تودعات ة1.8للمس زن س كي ون م45ملي كج

زون( المخ م يحج المحل وق الس ي ف خ للض اهز ي)الج اليوم اج اإلنت ى إل افة إض ٬
و ة٬ المنزلي وات ة15٬والعب المملك اطق من ة كاف ي ف احن للمط ا ة29وموقع محط

درة الق ديها ل ة المؤسس أن دا مؤك الشعير٬ وتعبئة اتلتخزين احتياج ة تلبي ى عل ة الكامل
عير والش القمح ن م ة المحلي وق لـ.الس ة جول فت وطن«وكش ن»ال م مجموعة ى عل

المنطقة٬ في وأنالمخابز ة٬ العادي ا بطاقته تعمل المخابز وأن الدقيق٬ توافر أثبتت التي
يومي وبشكل كبيرة بكميات متوافر  .المخزون
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