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لتاريخ الصحفي 30/09/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فيعنوان العيد بعد لمكاتبهم الموظفين بعض بعودة يوجه والمياه البيئة الحدود«وزير »أضيق

الخبر الخبرالسبت-23/05/2020-30/09/1441تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

العيد بعد لمكاتبهم الموظفين بعض بعودة يوجه والمياه البيئة وزير
الحدود«في  »أضيق

االحترازية اإلجراءات بجميع التزامهم على  شدد

 

التحرير-الرياض●  فريق

ا وفقً الفضلي٬ عبدالمحسن بن عبدالرحمن المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير وجه
رقم السامي المصلحة52623للقرار تتطلب الذين الموظفين٬ استثناء صالحية بمنح

ي ف ك ذل ون يك أن ى عل وزارة٬ ال في الموظفين بعض بعودة العمل؛ لمقرات حضورهم
الحدود  .أضيق

 

مناطق ع بجمي وزارة ال روع ف وم عم ديري م ى إل ذا ه بمقتضى تعميًما الوزير وأصدر
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وزارة٬ ال ي ف اإلدارات ديري وم وم العم ديري وم القطاعات اء رؤس بمباشرة المملكة٬
وم ي ن م اًرا اعتب ل العم رات لمق للحضور ا٬ به ة المرتبط ات الجه ي ف حكمهم في ومن

 .هـ1441شوال8األحد
 

من ة الوقائي دابير والت ة االحترازي اإلجراءات ع بجمي بااللتزام جهة كل التعميم وطالب
كورونا  .فيروس
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لتاريخ الصحفي 30/09/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر من..شاهدعنوان لالستفادة مميزة الرمادية“تجربة الشيخ”المياه مسجد العسكر“في بالخرج”صالح

الخبر الخبرالسبت-23/05/2020-30/09/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2966العددالكاتب 1تكرار

من..شاهد لالستفادة مميزة الرمادية“تجربة الشيخ”المياه مسجد في
العسكر“  بالخرج”صالح

 

التحرير-تواصل  :فريق
ي ف الخرج ب كر العس صالح يخ الش جد مس ى عل ائمون الق ذها نف يزة مم ة تجرب ت نجح

الرمادية المياه الوضوء(استثمار المسجد)مياه حول األشجار من عدد زراعة  .في
 

ي ف مسجد أول ين لتدش ديو في مقطع اعي االجتم التواصل مواقع على مغردون وتداول
ة الرمادي المياه من االستفادة يطبق الوضوء(المملكة اه اء٬)مي اإلنش ع م التشجير ي ف

اه المي خالل من ا زراعته ن م اً تقريب ام ع د بع ة والفت جيدة حالة في األشجار بدت وقد
 .الرمادية
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الخرج ب العسكر صالح الشيخ مسجد تشييد على القائمين أحد المشروع:وقال ذا ه إن
اء٬%60سيوفر اإلنش ب عق تطبيقها حال في الرمادية المياه من االستفادة تكاليف من

المياه دوريات تنظيف في المياه استخدام كذلك ميزاتها  .ومن
 

ام3وفى ع ن م ايو صالح2019م الشيخ برع المت ن م ادرة بمب المسجد ين تدش م ت
اق٬ آف ة وجمعي اجد المس رع وف ة البيئ ب مكت ن م وبمشاركة يالعسكر يحاك أن دف به
هدرها من بدالً ماء قطرة كل من باالستفادة األجداد تجربة  .المسجد
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لتاريخ الصحفي 30/09/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وتعالج"البيئة"عنوان في70.42تستكشف الصحراوي الجراد من هكتار مناطق5ألف

الخبر الخبرالسبت-23/05/2020-30/09/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 37تكرار

وتعالج"البيئة" هكتار70.42تستكشف ألف
في الصحراوي الجراد  مناطق5من

 

 واس-الرياض
ت أكمل ة٬ الميداني رق الف أن ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فت كش

ن م ترة الف الل تى1خ ة15وح ومعالج اف استكش اري الج ايو م
في70,425 الصحراوي الجراد ن م شملت5هكتارًا اطق :من
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نحو63,870مسح ومعالجة ي6555هكتاراً ف ك وذل ارا٬ً هكت
والقصيم ونجران وحائل والشرقية  .الرياض

الل خ فة المستكش احة المس أن وزارة٬ ال حت ي15وأوض ف ًا يوم
نحو بلغت الشرقية المعالجة35,020المنطقة والمساحة ارًا هكت

نحو4970 اض الري ي ف المستكشفة المساحة بلغت بينما هكتارا٬ً
معالجة11770 وتم م780هكتارا٬ً ت ل حائ منطقة وفي هكتارا٬ً
ومعالجة8610استكشاف ارات ة615هكت منطق ي وف ارا٬ً هكت

االستكشاف مساحة بلغت في3400نجران تمت والمعالجة هكتار
استكشاف190 م وت القصيم5070٬هكتارا٬ً ة منطق ي ف ارًا هكت

ت بلغ ادرة الص ارير التق الي إجم أن ى إل يرة را233ًمش تقري
المستهدفة المناطق في  .توزعت

 
اف االستكش ال أعم ل تواص ة الميداني رق الف أن وزارة٬ ال دت وأك
مكافحتها يتم ما منطقة في استقرت ما ومتى األسراب٬ حركة وتتابع

 .مباشرة
 

مية الموس ط الخط ذ تنفي ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وتواص
ات عملي المركز ينفذ حيث المهاجرة٬ واآلفات الجراد مكافحة لمركز
ي ف المهاجرة واآلفات الجراد لمكافحة االستباقية واالستكشاف المسح
ة المادي ات واإلمكاني ات االحتياج ع جمي ر يوف ا كم ة٬ المملك اطق من
عمليات لنجاح الضرورية٬ والتسهيالت والعلمية واإلدارية والبشرية
أضراره من والحد الجراد ونشاط غزو لصد والمكافحة٬ االستكشاف

المجاورة الدول إلى وعبوره الزراعي القطاع  .على
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لتاريخ الصحفي 30/09/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رمضانعنوان في للرطب بديال الباحة مشمش

الخبر الخبرالسبت-23/05/2020-30/09/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد7176العددالكاتب 1تكرار

رمضان في للرطب بديال الباحة  مشمش

 

اإلفطار مائدة على  المشمش

الغامدي:الباحة  أمل

ة منطق الي أه أزاح نضجه ت وق حضور دم لع الطازج٬ الرطب ن م األسواق خلو مع
ي والت المشمش ي وه موسمية ة بفاكه دلوها وأب اإلفطار سفرة قائمة من الرطب الباحة
زارع م ي ف مش المش أشجار ثرة ك ى إل باإلضافة ة٬ عالي ة غذائي ة قيم ذات ة فاكه د تع

فنائه في شجرة من منزل يخلو ال أصبح إذ  .البحاويين
 

عالية  ميزات
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لـ ر الخض دهللا عب ة بالباح ة الزراعي ة التعاوني ة الجمعي س رئي ر وطن"ذك از"ال تمت ٬
مناطق معظم ي ف توجد ال د ق تي ال ة الفاكه بعض اج إلنت بية نس يزات بم الباحة منطقة
ى إل ؤدي ت تي ال ة الجوي الظروف الف اخت الي وبالت التضاريس الختالف نظراً المملكة
اج إنت ي ف رة المؤث ة المناخي ل العوام ن م ا وغيرهم والرطوبة الحرارة درجتي اختالف

 .الفاكهة
 

المنطقة  مميزات
 

ة الزراع ات مناخ ع جمي أن ب رى أخ يزة بم از تمت ة الباح ة منطق أن ر٬ الخض اف أض
فمحافظات ة٬ المختلف ا محافظاته ع مواق حسب ك وذل بها٬ وبلجرشي:متواجدة دق المن

ا ومحافظت الصحراوي٬ ابع الط ا له ق العقي محافظة بينما المرتفعات٬ طابع لها والقرى
ن م ف تختل ة الفاكه إن ف الي وبالت واحل٬ والس ات المنخفض ابع ط ا لهم وة وقل واة المخ

أخرى إلى  .محافظة
 

إن ة المنطق اج إنت ن م ريم الك رمضان شهر في األيام هذه المتواجدة الفاكهة بعض لذلك
خ والبطي راة٬ الس ن م دي البل اح والتف مش فالمش ة٬ تهام ن م ي فه راة الس ن م ن تك م ل
شهر د بع ون يك وسوف د٬ بع أت ي م ل ير الكب ة الفاكه م موس ن ولك ة٬ تهام من والشمام

الكريم  .رمضان
 

الفاكهة  أسعار
 

أو ثر أك اع تب تي ال أو ا٬ إنتاجه كمية أو األشجار٬ عدد عن إحصائيات توجد ال أنه ذكر
ثر أك تهالك اس ة٬.ذات الفاكه در يتص ال مش فالمش اوت٬ تتف ي فه ة الفاكه عار أس ا أم

ة بالفاكه ة مقارن يرة قص ه إنتاج ترة وف اج اإلنت ر مبك ه أن ا منه ة خاص فات لص ه ولكن
انتهائه حتى الموسم بداية من شهر على تزيد ال إذ مقارنة.األخرى جدا مرتفع فالرمان

المهرجانات أسواق في أكثر ويباع  .بغيره
 

استوائية  فواكه
 

د محم دس المهن ة الباح ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ال ق
ة بمنطق يرا كب ا اهتمام ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي ة برعاي وزارة ال ي تول الشهري
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احلية الس ا٬ منه توية والش يفية الص ة الزراعي ا ومنتجاته ها تضاريس وع لتن ة الباح
ة الحجري واة الن ذات ات واللوزي ن والب توائية االس ه كالفواك ة٬ مش(والجبلي المش

وأشهر)والخوخ أجود ن م ده بي ان رم د يع ث حي الرمان٬ بزراعة المنطقة تشتهر كما
اريع المش ن م دد بع ت حظي ة المنطق أن إلى مشيرا المملكة٬ مستوى على الرمان أنواع

ة الزراعي ات اإلعان امج وبرن ة الزراعي درجات الم ل تأهي ادة كإع ة ف(النوعي )ري
ا جودته ن م ع والرف ة الزراعي المحاصيل تنوع في أسهمت التي المشاريع من وغيرها
للزراعة زارعين الم ادة إع ي ف مباشرة ة وظيفي رص ف خلق في أسهمت كما وإنتاجها٬

اإلنتاج بعد وما قبل ما اللوجستية الخدمات في مباشرة  .وغير
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لتاريخ الصحفي 30/09/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عسيرعنوان في مياه أزمة يفتعل التقنية رفض

الخبر الخبرالسبت-23/05/2020-30/09/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد7176العددالكاتب 1تكرار

عسير في مياه أزمة يفتعل التقنية  رفض

 

محاله  مياه

ماطر:أبها آل  محمد
 

عسير بمنطقة المحالة المياه صهاريج لطلب اإللكترونية الخدمة إطالق من الرغم على
ع توزي محطات عمل سير إرباك إلى اآللية لتلك المستفيدين بعض تجاهل قاد شهر٬ منذ
ى عل هم بحرص التجاهل بررين م ة٬ أزم ال وافتع الماضية٬ ام األي ي ف ة بالمنطق اه المي
المقبل٬ األربعاء حتى ويستمر أمس سريانه بدأ الذي الكامل الحظر بدء قبل الماء تأمين

مدار على اإللكتروني الموقع يعمل يوميا24فيما  .ساعة
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وزحام  تكدس
 

المحالة"الوطن"رصدت اه المي ع توزي محطات ن م تفيدين المس ن م العشرات تواجد
روت ك ى عل الحصول ي ف زاحمهم وت الماضي٬ بوع األس نهاية مشيط خميس بمحافظة
غال بإش ة والرون ية الرئيس المحطتين ب وخاصة ذلك تسبب فيما التحلية٬ صهاريج تعبئة
المحطات ل عم ة آلي أن ن م الرغم ب م٬ له ة الخدم ديم تق ومحاولة بهم المحطات موظفي
ن م البعض ن ولك ع٬ الموق ن م ي اإللكترون ب الطل خالل ن م م تت الصهاريج وصرف

لـ مصادر بحسب ـ ر"الوطن"المستفيدين أكث طلب وأنه يخدمه٬ لم الموقع بأن يتعلل ـ
ى إل الموظفين اضطر مما الكامل٬ والحظر العيد قبل بمنزله ماء يملك ال وأنه مرة٬ من
ى إل شخصيا حضروا من ة خدم ذلك وك ا٬ ألكتروني دمتهم وخ ع الجمي إرضاء ة محاول

المحطات  .صاالت
 

تعمل  الخدمة
 

لـ عسير منطقة بمياه مصدر دار"الوطن"أوضح م ى عل ل ويعم ناجح الموقع أن ٬24
ة آلي وأن ب٬ الطل ة حال عن نصية برسائل العمالء وإشعار الطلبات٬ استقبال في ساعة
ـ ن ولك تفيدين٬ وللمس بالمحطات املين للع ل األفض هي للصهاريج ي اإللكترون ب الطل
السريع الحصول ي ف ال أم ة اإللكتروني ة الخدم ل يتجاه البعض إن ف المصدرـ بحسب
حاجة اك هن يكون أن دون وتكدس أزمة وكأنه األمر يظهر مما للصهريج٬ والمضمون

 .لذلك
 

الكميات  صرف
 

دا مؤك ة٬ بالمنطق اه المي ع توزي محطات ات كمي في نقص هناك يكون أن المصدر٬ نفى
د المتزاي البعض طلب ظل في لها٬ المخصصة الكميات من أكبر تصرف المحطات أن
الحظر ل قب اء الم ى عل الحصول ضمان اب ب ن م ن لك ة٬ فعلي ة حاج دون للصهاريج

 .الكامل
 

اإللكتروني الطلب  آلية
 

بالموقع للعميل حساب فتح  ـ
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مدار- على ماء صهريج  ساعة24طلب
 

للمحطة الكتروني الطلب إرسال يتم  ـ
 

بالعميل الصهريج ربط يتم إلكترونيا  ـ
 

الصهريج بيانات تتضمن للعميل رسالة وصول  ـ
 

الرسالة ضمن للعميل سري رقم وصول  ـ
 
الخدمة- على للحصول تأكيد السري بالرقم الصهريج سائق  تزويد
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