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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يحميهاعنوان وعينا

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

محياالكاتب بن الرصد3417العددفهد 1تكرار

يحميها  وعينا

 
 

محيا.د بن  فهد

ه حيات دد ته تي ال ة البيئي اطر المخ تدراك اس زمن ال ن م رون ق بر ع ان اإلنس تطاع اس
ة العالق هذه بمكوناتها الضرر إلحاق دون منها لإلستفادة إمكانياته حسب معها والتعايش
كيل تش ة الخاطئ ة البيئي ات الممارس خالل من اإلنسان أصبح إذا تستمر لم التوازن من
ت كان لبًيا س ا كنموذًج ات الغاب جار أش ع وقط ائر الج الرعي ك ا عليه بر األك ر الخط
يجب ي المجتمع ا وعين ا وغيره ة الحراري واالحتباسات التصحر رقعة زيادة مخرجاته
ل تأهي ادة إلع هللا ا حفظه ة الدول زة أجه ن م ة المبذول ود الجه توى مس ى عل ون يك أن
ة البيئ وزارة اهمت س ود عق ة أربع ن م األكثر ف عليه والمحافظة وتنميته النباتي الغطاء
كل من الشجرة زراعة أسبوع إقامة خالل من التوعوي الدور بتفعيل والزراعة والمياه
ة الوطني ات المنتزه ر وتطوي ة البيئ بوع أس ى ال د بع ا فيم ماه مس ول تح ذي ال ام ع
ا منه د العدي ييح تس م ت أن د بع جير والتش ة المحلي ذور الب ثر ن الل خ ن م ات والروض
بمناطق ة المختلف ع المواق ن م د العدي ي ف تزراع اس حمالت وتدشين لها الحماية وتوفير
ا لريه الج المع الصحي الصرف اه مي من باإلستفادة لها المناسبة البيئة توفير و المملكة

ى إل والوصول المائية لمواردنا ع10ترشيًدا م راكة بالش ل مراح بر ع شجرة ن مالييي
األول ياجها س ن نح ون نك أن مستحيل ًرا أم س لي الخاص والقطاع ة الحكومي ات الجه
ا حينه ع والتقطي الرعي ن م ا وحمايته ا وريه الشجرة ة زراع باإلمكان أن ندرك حينما
وم بالمرس ادر الص ة البيئ ام نظ ان ف وإال ية قياس ات أوق ي ف ام األرق اعف تتض وف س

رقم بكل1441/11/9وتاريخ)165/م(الملكي الفين المخ بحق يطبق سوف هـ
للتنمية وصوًال الطبيعية الموارد على للمحافظة  حزم
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر القياسية»جينيس«موسوعةعنوان وأرقامها

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الصويغالكاتب حمد الرصد17294العددمحمد 1تكرار

القياسية»جينيس«موسوعة  وأرقامها
 

الصويغ حمد  محمد

موسوعة ضمن الثقافة وزير معالي أعلنه لما وفقا أيام قبل األحساء »جينيس«سجلت
ر أكث وجود إلى يعود تسجيل وهو العالم٬ في نخيل واحة أكبر أنها على القياسية لألرقام

ن ة2.5م الجوفي اه المي ة طبق ن م ذى تتغ راء الخض ة الواح ذه ه ي ف ة نخل ون ملي
م العال ي ف التمور أجود من أصناف عدة تزريع في األحساء عليها تعتمد التي الضخمة٬
ة تجاري بكميات النفط اكتشاف قبل الواحة هذه كانت وقد أخرى٬ مزروعات إلى إضافة
ر وغي اورة المج دول ال ائر لس ل ب ب٬ فحس ة المملك كان لس س لي ة مهم ذاء غ لة س
ة الغذائي األصناف ن م د العدي ة بزراع تسمح اه المي ن م الهائلة الطبقة وتلك المجاورة٬

ن م ثر أك ا منه دفق يت ث حي ادرة٬ الن ور التم أصناف ا فيه ا بم نة الس دار م 280على
ارتوازيا  .ينبوعا

 
د يمت ل ب الواحة٬ في الكبرى الزراعية المساحات في ينحصر ال الرسمي التسجيل وهذا
سجلت ة بالمملك ة حيوي ياحية س ة وجه إلى بتحويلها تتعلق لها أضيفت أخرى ميزة إلى
ي ف ياحية الس ات الواجه م أه ن م دة كواح لليونسكو المي الع تراث ال ة قائم في بموجبها
ود يع ث حي اريخ٬ الت ق عم ي ف ضاربة ارزة ب أثرية معالم من به تزخر ما نظير العالم
ياحة للس كعاصمة ك ذل ى عل ا عطف الواحة سجلت د وق الحجري٬ العصر ى إل بعضها

ام ع ة ام2018العربي ع ذ دى2015ومن ل ة المبدع دن الم ضمن مسجلة والواحة
فحضورها عبية٬ الش ون والفن ة اليدوي الحرف ب ة عالق له فيما العالمية اليونسكو منظمة

والفنون الحرف تلك مجال في المتميزة العالم دول بين  .الفت
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجوفية"مسار"وجهةعنوان المياه وانسيابية تركيبة على للمحافظة والتقنية العلمية المعالجات أحدث تعتمد

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

للمحافظة"مسار"وجهة والتقنية العلمية المعالجات أحدث تعتمد
الجوفية المياه وانسيابية تركيبة  على

 

 واس-جدة
وجهة ومنفذ مالك واإلعمار٬ للتنمية القرى أم شركة ة٬"مسار"اعتمدت المكرم ة بمك

ة الجوفي اه المي يابية وانس ة تركيب ى عل ة للمحافظ ة والتقني ة العلمي ات المعالج دث أح
 .واستدامتها

 
ة البني ال أعم ذ تنفي ي ف دء الب ل قب يرًا كب ًا اهتمام ة الجوفي اه المي قطاع ركة الش ت وأول

ة لوجه ة ار"التحتي ع"مس جمي ا خالله ت راع ددة٬ متع ارات مس ى عل تمل تش تي ال
السعودية الجيولوجية المساحة هيئة مع بالتنسيق الجيولوجية  .الجوانب

 
ة٬ الجوفي اه المي وخصوصية واستدامة سالمة على للحفاظ كبيراً حرصاً الشركة وأبدْت
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ووادي ة العتيبي ووادي راهيم إب وادي ي ف ة المتمثل اه المي ة أودي ارات مس ة إعاق دم وع
ة والتقني ة العلمي ات المعالج أحدث تخدمة مس ة٬ التحتي ة البني أعمال نطاق ضمن العشر
دم وع اني٬ المب أساسات خالل ارها مس إعاقة دون الجوفية المياه كمية استدامة لضمان

الجوفية للمياه الفيزيائية والخواص والحيوي الكيميائي التركيب على  .التأثير
 

ركة الش أن انم باغ ي عل د ولي دس المهن ركة بالش ر والتطوي الدراسات س رئي ح وأوض
ة٬ عتيبي ووادي عشر وادي ن م ل ك خالل ة الجوفي اه المي ل نق ة منظوم بتصميم قامت
ة الركامي المرشحات ن م ات وطبق اه المي ع تجمي اط نق ى عل تملت اش المنظومة أن مبيناً
ام للنظ ة تابع ة منظوم ذلك وك اه٬ للمي ة الناقل ة المثقب المواسير من شبكات إلى باإلضافة
عالوة ة الجوفي اه المي ل نق اءة كف ى عل للمحافظة ة الرئيس الشبكة غسل بهدف الرئيس؛
وجودة والمناسيب الكميات تقدير لرصد الجوفية المياه سريان بمراقبة خاص نظام على

المختلفة الزمنية الفترات خالل  .المياه
 

المشروع ل لكام ة التحتي البنية منشآت وحول أسفل تعمل المنظومة هذه أن باغانم وبين
م ث التحتية البنية بمنشآت عبورا للمشروع الشمالي الحد من المياه تدفق انسيابية لضمان

إبراهيم بوادي االلتقاء نقطة وحتى للمشروع الجنوبي الحد خالل,إلى ومن ه أن داً مؤك
اره مس ى عل ة والمحافظ ة الجوفي اه المي ر لعنص تدامة االس دأ مب ق تحقي م ت ام النظ ذا ه
ة وجه ي ف ل العم دء ب ل قب ائم الق ئي البي التوازن ب الل اإلخ دون ة الطبيعي ه ومكونات

 ".مسار"

 
ى عل المنظومة ذه ه وضع ي ف استندت د ق ار واإلعم ة للتنمي رى الق أم ركة ش وكانت
ة مك ي ف األرض ت تح اه المي رك تح ة كيفي ح توض ًا تقريب ام ع ة لمائ ت أُجْرِي ة دراس

االرتفاعات أقصى وفي ال,المكرمة ث بحي الخطة وضع م ت ة الدراس ذه ه ى عل اء وبن
ة الحيوي ها خصائص أو ة الجوفي اه المي ارات مس ى عل روع المش ال أعم ر ا,تؤث كم

ات بيان ى عل للحصول ار أمط رصد محطة اء إنش ة الجيولوجي احة المس هيئة اقترحت
بكات الش ى إل ا ونقله اني المب أسطح ي ف األمطار اه مي ة كمي وحساب المطري الهاطل

لوجهة التحتية المنشآت خالل أخرى إلى جهة من  ".مسار"السفلية

 
بعرض اه للمي رات مم وجود الخطة ار4واعتمدت ى16×أمت مبن ل ك تحت ترا م

يتجاوز امتداد على القائم ى3بالمشروع حت المساحة بهذه الممر عرض تحديد وتم كم٬
عبره المياه من كمية أكبر نفاذ  .يمكن

ك وذل المشروع٬ دء ب ل قب ة الجيولوجي احة المس ة هيئ ع م امال ك ا تعاون اك هن أن يُذكر
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المركز يستخدم ث حي باألساسات٬ الخاص اإلنشائي النظام تحدد التي الجهة باعتبارها
اد األبع ثالثية تفاعلية صورة على للحصول الرقمية النمذجة مجال في المتطورة التقنية
من للحدِّ بالموقع الجوفية المياه وحركة المشاريع أساسات بين المتداخلة العالقة لمعرفة
ع٬ المواق ض بع ي ف ج تنت د ق تي ال ي جيولوج درو الهي ام النظ ى عل لبية الس أثيرات الت
ك وذل ة٬ الجوفي اه المي مصادر ى عل التأثيرات لتلك التراكمي التأثير تحييد على والعمل
حَِده٬ على موقع كل في تنفيذها يمكن التي االحترازية اإلجراءات أنجح اتخاذ خالل من
يب مناس د تحدي ك ذل ي ف ا بم ى٬ األدن ّد الح ى إل أثيرات الت ة منطق د تحدي من يض ا وبم
تدامة اس دم يخ ا بم تخدمة المس واد والم ذ التنفي رق وط ات األساس ة ونوعي يس التأس

 .المصادر
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فيعنوان موطنه إلى يعود العربي لحمايته...»العال«النمر وبرامج

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد15302العددالكاتب 1تكرار

في موطنه إلى يعود العربي لحمايته...»العال«النمر  وبرامج

نحو البرية في منه السعودية250يوجد في  خمسهم

 

 

العال في العربي النمر من األوسط(مولودان  )الشرق
 

الزيد:العال  صالح

عام في العال٬ لمحافظة الملكية الهيئة انطلقت أن ر.2017منذ تطوي خطى تسارعت
ى عل المحافظة ك٬ ذل من وض ياحية٬ الس ات الوجه دى كإح ا مكانته ز وتعزي ة المحافظ

أن خصوصًا ا٬ به ة الفطري اة دد»العال«الحي المه ي٬ العرب ر للنم أصليًا ًا موطن د تع
 .باالنقراض

 
الذي األمر الفطرية٬ والحياة البيئة لحماية سعت المحافظة٬ تطوير خطط وضمن الهيئة
ن ع ث البح ى عل ل تعم ث حي ة٬ العربي النمور ى عل ة بالمحافظ ة المعني ة الجه ا جعله
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ى إل افة إض ة٬ مختص رق ف يص بتخص ة٬ المملك اطق من ف مختل ي ف ا وجوده ع مواق
إكثارها إلعادة لها٬ مناسبة محميات  .وضعها

 
ة منظم ع م شراكة ة اتفاقي ع بتوقي ة الهيئ ت قام العربي النمر انقراض خطر ولمواجهه

انثيرا« ام»ب ع ي ف يرة.٬2019 الكب ط القط ة بحماي ة معني ة عالمي ة منظم ي وه
ة والدولي ة اإلقليمي ود الجه ادرات مب م دع دف به راض٬ االنق خطر من ا عليه اظ والحف
القطط ة لحماي المي الع الف التح ى إل ة الهيئ ذلك ب لتنضم ور٬ النم ى عل اظ للحف ة المهم

باستثمار االلتزام مع ي20البرية٬ ف ة المقبل ر العش نوات الس دى م ى عل دوالر مليون
باالنقراض المهدد العربي النمر على التركيز مع عليها٬ الحفاظ  .تدابير

 
ادة إلع ك وذل ة٬ طبيعي ة كمحمي شرعان ي ف ل الجمي وادي ال ة منطق ة الهيئ وخصصت

الحساسة الصحراوية البيئية النظم بين  .التوازن
 

نحو ى إل ة البري ي ف اة الحي د قي ى عل ت زال ا م تي ال العربية النمور عدد 250ويصل
من أقل إلى حتى أو بالغا٬ً فهي.100نمراً المتبقية الصغيرة المجموعات أن حين في

نحو يوجد السعودية وفي باالنقراض٬ ومهددة ومجزأة عربيا50ًمعزولة  .نمراً
 

ذه ه ة لتربي المي ع ز مرك ر وتطوي ي٬ العرب ر النم داد أع ادة زي ى عل ة الهيئ ل وتعم
ج برنام ن م ة الثاني ة المرحل ن م كجزء العال في لألبحاث معهد إلى باإلضافة األنواع٬
ي ف ة البيطري دمات الخ ث حي ن م ا لتربيته ز مرك اً حالي د يوج ث حي األسر٬ في التكاثر

السعودية(الطائف  ).غرب

 
الحياة ألبحاث الفيصل سعود األمير مركز يحتضن العربي٬ للنمر التكاثر برامج وحول

الهيئة٬ تديره والذي ى13البرية٬ إل ة الهيئ تنوي حيث إناث٬ ذلك في بما عربيا٬ً نمراً
العال محافظة إلى الطائف في البرية الحيوانات مركز  .نقل
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصناعيةعنوان الميثان..باألقمار لتسريبات التصدي في المملكة نجاح تثبت صور

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3412العددالكاتب 1تكرار

الصناعية لتسريبات..باألقمار التصدي في المملكة نجاح تثبت صور
 الميثان

بنسبة نظافة األكثر السعودية وتظل قفزة يشهد الماضي%30العالم بالعام  مقارنة

 

العلي  الظهران-حامد

تسريبات عدد في هائلة قفزة وجود الصناعية األقمار عن صادرة صور أحدث أظهرت
ام ع من ى األول ة الثماني هر األش خالل از٬ والغ ط النف اط بنش المرتبطة ان٬ الميث غاز

من2020 بأكثر ة٬30% المملك أن دة مؤك الماضي٬ العام من نفسها بالفترة مقارنة
العالم حول الميثان غاز لتسريبات التصدي في ونجاًحا نظافة األكثر  .هي

 

ع موق ل وز"ونق ني ر واي ي ة"إنرج العالمي ات البيان ل تحلي ركة ش ن ايروس"ع ك
Kayrros"بة بنس ادة زي عن كشفت الصناعية ار األقم تكنولوجيا إن %32قولها
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دد ع ي ف العالم أنحاء جميع اخنة"في الس اط ط"النق النف بقطاع المرتبطة ان الميث از لغ
وتركمانستان وروسيا الجزائر مثل بلدان٬ في أعلى زيادة مع  .والغاز٬

 

باسم متحدث لفظ"كايروس"وأوضح اخنة"أن الس اط األماكن"النق ى عل ادة ع ق يطل
ة الدفيئ ازات غ أحد و وه ان٬ الميث ن م اٍل ع دفق ت دل بمع تسرب اكتشاف فيها يتم التي

تسريبها قوة تتجاوز التي الساعة5القوية٬ في  .أطنان
 

تقريًبا"إلى"كايروس"وأشارت تسريبات وجود ى"عدم إل ك ذل وعزت ة٬ المملك في
معظم تخدام اس تضمن تي وال ة٬ المملك ي ف ا به ول المعم ة النظيف التشغيلية الممارسات

تسريب دون  .الغاز
 

و وني بتكساس بيرميان حوض في الميثان لغاز المرئية الساخنة النقاط عدد أن وأضافت
ض انخف د ق ا أيًض يكو ر"ميكس الحف اط نش اض انخف ى إل ح األرج ى عل ك ذل ع ويرج

هناك المنطقة في بالميثان بشدة  ".المرتبط
 

الممارسات ى إل ات االنبعاث ي ف ة المتوقع ير غ نوية الس ادة الزي البيانات٬ شركة وعزت
د كوفي يروس ف ة جائح خالل والغاز النفط مشغلي لدى المتغيرة وقالت19-التشغيلية ٬

ش التفتي ات عملي من أحياًنا تقلل التي اإلنتاجية على أكبر بشكل تركز التي الشركات إن
 .والصيانة

 

م العال حول ان الميث از غ تسرب ي ف ادة الزي إن الشركة٬ رئيس روستاند أنطوان وقال
المناخ تغير لمحاربة باريس اتفاقية أهداف صارخ بشكل  .تناقض

 

تاند"وقال ان"روس بي ي "ف ضرورة: عن راًرا وتك راًرا م ديث الح ن م رغم ال ى عل
از غ ات انبعاث تمر تس الطاقة٬ قطاع في المصلحة أصحاب قِبل من المناخ تغير محاربة

حاد بشكل الزيادة في العالمية  ".الميثان
 

"واختتم ان: الميث ريبات تس ن م يًرا كب ا حجًم سجلت الماضي ام الع ي ف الشركة ة تقني
بمقدار المرئية من10الكبيرة ثر أك تسريب ادل يع ل هائ م رق و وه طن٬ 800ميغا

مدى على الكربون أكسيد ثاني من طن  ".عاًما20مليون
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصناعية..شاهدعنوان بينبع الخضراء المساحات من الفرد نصيب يضاعف التشجير وتيرة تصاعد

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3412العددالكاتب 1تكرار

المساحات..شاهد من الفرد نصيب يضاعف التشجير وتيرة تصاعد
الصناعية بينبع  الخضراء

من أكثر بزراعة35أنشأت وقامت ومتنزًها وشجيرة425شاطئًا شجرة  ألف

 

اإللكترونية سبق  ينبع-صحيفة

احة المس ن م رد الف نصيب ورفع الخضراء الرقعة زيادة إلى بينبع الملكية الهيئة تسعى
ث حي ة؛ الدائم التشجير الت حم ي ف ل َتَمّث ا م و وه ناعية؛ الص ع ينب ة بمدين الخضراء
ن األماك ام نظ من يًّا أساس جزءًا د تع تي ال ات٬ والمتنزه واطئ الش ر تطوي ي ف نجحت

والزوار للعائالت ترفيهية أجواء خلق األساسية ووظيفتها  .المفتوحة٬
 

ا ينتجه تي ال مية الموس الزهور ب ام ع كل في الصناعية ينبع مدينة شوارع تزيين ويأتي
ة الرقع ادة زي ى عل ة القائم ة الملكي ة الهيئ تراتيجية اس إطار ي ف ة؛ الملكي ة الهيئ تل مش
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ة مدين الصناعية ع ينب ل وجع ط التخطي ي ف ال والجم ئي البي وازن الت ق لتحقي الخضراء
ح لتمن ة ونبت تلة ش ن ماليي ة ثالث ن م ثر أك تل المش اج إنت غ وبل التشجير٬ بكثافة متميزة

نوعه من فريًدا جمالّيًا شكًال  .المدينة
 

لطيف اخ من ق وخل دن الم ل تجمي ي ف جير التش دور ب ع بينب ة الملكي ة الهيئ ن م ا وإيماًن
التشجير ه يلعب ذي ال دور ولل ة٬ البيئ سالمة ى عل المحافظة في منها وحرًصا وصحي٬
داخل الي الجم ابع الط إضفائه عن فضًال وث؛ التل مصادر ومكافحة واء اله ة تنقي في
درجات حدة من والتخفيف الهواء٬ في األكسجين مستوى تحسين في ومساهمته المدينة
ى إل التشجير ال أعم تؤدي س ات٬ واآلف راض األم ن م د العدي ة ومقاوم صيفًا٬ الحرارة
جين األوكس بة نس ادة وزي ون الكرب يد أوكس اني ث من د الح بر ع واء اله جودة ين تحس
مستوى ى عل الصيف فصل خالل الحرارة درجات وخفض الهواء٬ في الغبار وتقليص

المكثف التشجير مناطق ضمن  .المدينة٬
 

ذات األشجار من مختارة أنواع استخدام تم الصناعية ينبع لمدينة الزمني العمر وخالل
تخدام اس ال المث بيل س ى عل م ت ث حي احلية؛ الس ة المدين ة بيئ م تالئ تي ال ف الكثي ل الظ
ات المتطلب ل ك توفير مع وفيًرا وظّالً جميًال منظًرا يعطي الذي الهند جوز نخيل أشجار

ومناخها المدينة لطبيعة لمواءمتها األشجار من النوع هذا لزراعة والممكنة  .الداعمة
 

ة بثالث تحظى إذ الخضراء؛ ة المدين وم مفه ق تطبي ى عل الصناعية ع ينب مدينة وتحافظ
الحدائق فتنتشر الحارات مستوى على التشجير األول؛ بالمستوى التشجير من مستويات
تخصيص م ت ث حي اء األحي تشجير اني الث توى والمس ة٬ المدين اء أنح كل في الصغيرة
تشجير ث الثال توى والمس كنية٬ الس اء األحي توى مس ى عل يرة الكب ات المتنزه ن م عدد
س ومتنف ة كرئ راء الخض اطق المن ذه ه ل تعم ث حي ة؛ البحري ات والواجه واطئ الش

لهم المحبة هواياتهم لممارسة والزوار  .للساكنين
 

أولت ذلك ل ة؛ المتكامل ة الحديث دن الم تأسيس ي ف ية األساس ائز الرك ن م التشجير ويُعد
يق وتنس بالتشجير يًرا كب ا اهتماًم الصناعية ع ينب ة مدين اء إنش ذ من ع بينب الملكية الهيئة
والمسطحات ة العام ات والمتنزه دائق الح اكن أم ه بموجب وتحددت المدينة٬ في المواقع
ي الزمن ر العم فخالل ة؛ للمدين ام الع النسق ع م يتناسب بما الطرق وتشجير الخضراء

ن م ثر أك اء إنش م ت الصناعية ينبع ن35لمدينة م ثر أك ة زراع م وت ومتنزًها٬ اطًئا ش
ن100 م ثر أك ة زراع م ت ا فيم الصناعية؛ ع ينب ة مدين اء أرج في شجرة 325ألف

المسطحات مساحات من مربع متر ونصف مليون من أكثر تغطية تم كما شجيرة٬ ألف
نصيب ع رف ع بينب ة الملكي ة الهيئ تهدف وتس ة٬ المدين ن م ة متفرق اء أنح ي ف الخضراء

عالية معدالت إلى الخضراء المساحات من  .الفرد
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بكات ش إنشاء تم للمياه؛ األمثل االستغالل نسبة يرفع بما المطلوبة الري كميات ولتوفير
السلكيًّا مرتبطة مركزية تحكم غرفة طريق عن والتحكم المراقبة عملية وتتم مميز ري
إضافة الصناعية٬ ينبع بمدينة التشجير مناطق جميع على موزعة طرفية تحكم بأجهزة
ن م الري٬ بأنظمة المتعلقة األعمال بجميع القيام من المشغل يمكّن مما الضخ؛ لمحطات
ية الرئيس ري ال ل نق وط خط وال أط غ تبل ث حي ية الرئيس م التحك ة غرف الل خ

ة265.980 الثانوي ري ال ل نق وط وخط ا طولّيً ترًا ا1.512.161م طولّيً تًرا م
السطحية الفرعية الري طولّيًا1.220.126وخطوط  .متًرا
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمنطقةعنوان البيئة وزارة فرع مدير يستقبل نجران أمير سمو

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

بالمنطقة البيئة وزارة فرع مدير يستقبل نجران أمير  سمو

● 

 واس-نجران
ي ف نجران ة منطق ير أم اعد مس ن ب عبدالعزيز بن جلوي األمير السمو صاحب استقبل
ة البيئ وزارة رع لف ًا عام ديرًا م ه تكليف بة بمناس ح مفل آل سعيد ن ب د أحم وم٬ الي ه مكتب
ترة ف اء انته بة بمناس الشمراني علي بن منصور والمهندس بالمنطقة٬ والزراعة والمياه

الوزارة لفرع مديًرا  .عمله

الشمراني٬ دس المهن سموه رم ك ا فيم ه٬ تكليف بة بمناس ح مفل آل اللقاء خالل سموه وهنأ
الجديدة مهمتهما في بالتوفيق لهما أمنياته عن  .معرباً

 
م دع ن م ه لقي ا م ى عل ة المنطق ير أم لسمو شكره عن الشمراني المهندس عبّر بدوره
ات توجيه ذ لتنفي ود الجه قصارى ديم بتق ح مفل آل د وع ا فيم بالمنطقة٬ عمله فترة خالل

وإخالص أمانة بكل وأهاليها المنطقة وخدمة التميّز٬ تحقيق إلى الرامية  .سموه
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية"عنوان للحياة المحمية المناطق إدارة ..سبل الشرقية" بغرفة لقاء

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

الفطرية" للحياة المحمية المناطق إدارة ..سبل بغرفة" لقاء
 الشرقية

 

 
 واس-الدمام

وان عن تحت د ُبع ن ع اًء لق س٬ أم ة البيئ ة بلجن ة ممثل الشرقية غرفة المناطق"نظمت
ا نجاحه ات ومقوم ا إدارته وسبل ا له ط التخطي ة٬ الفطري اة للحي ة استضافت"المحمي ٬

ة قتيب دكتور ال ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب جير والتش ات الغاب إدارة دير م ه خالل
 .السعدون

 
ر لتكاث اً مثالي اً موطن يوجد س ة المحلي ات النبات تزراع اس أن السعدون دكتور ال وأوضح
أو ية العكس الهجرة ب ا معظمه دت فق التي والمهاجرة المستوطنة والطيور البرية األحياء
داً مؤك ن٬ اآلم والمالذ الغذاء لها يوفر كان الذي النباتي الغطاء تدهور بسبب االنقراض
تثمار االس أن ث حي ه٬ في تثمار واالس تزراع االس بموضوع ال األعم قطاع اهتمام على
و تنم ة٬ المحلُي اُت النبات ألن يرة٬ كب ة اجتماعي دة وفائ ة عالي ادية اقتص دوى ج ذو ه في

الفطرية والحياة البيئية للنظم ومفيدة والمراعي٬ واألودية الغابات في  .طبيعياً
 

منخفضة ا به ة العناي اليف وتك اه٬ للمي تهالكها اس ة بقل يز تتم ات النبات هذه أن وأضاف٬
در كالس ل للنح ي مراع ل وتمث ر مزه ها وبعض ة والفطري رية الحش ات لآلف ة ومقاوم

المحلية النباتات حساب على الدخيلة النباتات انتشار إلى الفتاً وغيرها٬  .والطلح
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخاصعنوان للقطاع الزراعية المحاصيل تركيبة إسناد

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد7326العددالكاتب 1تكرار

الخاص للقطاع الزراعية المحاصيل تركيبة  إسناد

 
 

 

العنزي:الرياض  سليمان

مشروع عن اإلعالن القطاع»حصر«بعد ر تطوي دف به الزراعي؛ السجل ر لتطوي
علمت الغذائي٬ األمن وتعزيز ة»الوطن«الزراعي والزراع اه والمي ة البيئ وزارة أن

ى إل ة٬ المملك ي ف ولية المحص ة التركيب ل عم خطة ذ وتنفي ع وض دراسة ناد إس بصدد
الخاص القطاع من مختصة  .شركات

 
الجودة  تحسين

 
ة المملك ة رؤي ع م تماشياً توجهها يأتي والزراعة والمياه البيئة وزارة 2030٬بحسب

ن م دد ع إدراج الل خ ن م اص الخ اع القط اركة مش ادة زي ى إل وزارة ال عت س ث حي
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ا تقدمه تي ال دمات الخ ض بع ل تحوي ى إل دف ته تي ال اريع والمش برامج وال ادرات المب
الل خ ن م اص الخ اع القط ى إل ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ االت مج ي ف وزارة ال
ا أدائه اءة كف ع ورف ا جودته لتحسين ديمها٬ بتق الخاص القطاع مشاركة أو خصخصتها
تثمار اس ى إل افة إض ة٬ المقدم دمات الخ تدامة واس ز تعزي ل اج ن م ك وذل غيلها٬ وتش

لها األمثل بالشكل الوزارة قطاعات في المتاحة  .الموارد
 

ة الماس ة الحاج ى عل التعرف ى إل ة المملك ي ف المحصولية التركيبة عمل خطة وتهدف
لمسيرة ة وداعم عال أداء ذات تدامة مس ة زراعي ة بيئ اد وإيج ة الريفي اطق المن ة لتنمي
تغالل واالس وادره ك ر تطوي ى عل ل العم بان الحس ي ف ذة آخ الوطنية األقتصادية التنمية
وتشجيع اطق للمن المحصولية ة التركيب يزة وم اخي المن وع والتن المياه لمصادر األمثل
اإلنسان وصحة بسالمة االهتمام إلى إضافة الممكنة التقنيات أفضل وتوطين  .استخدام

 
الزراعي السجل  تطوير

 
مشروع سابق٬ وقت في أطلقت قد الوازرة الزراعي؛»حصر«كانت السجل لتطوير

ة التنمي ق تحقي ب جان ى إل ذائي٬ الغ ن األم ز وتعزي ي الزراع اع القط ر تطوي دف به
د عب ك المل ة مدين ع م اون بالتع ك وذل ة٬ المتنوع تثمارات االس واب أب ح وفت تدامة المس

والتقنية للعلوم  .العزيز
 

ة والحيواني ة الزراعي طة األنش ر حص تهدف يس روع المش أن ى إل وزارة٬ ال ارت وأش
ا له ة مكاني ات بيان د قواع اء وبن األنشطة٬ ك لتل داني المي المسح أعمال وتنفيذ بالمملكة٬
ة بيئ د وتوحي ا٬ وتحليله ا وحفظه ات المعلوم ع جم ى إل إضافة التقنيات٬ أحدث باستخدام
رة المتوف ة التقني ل العم ة بيئ ع م ة متوافق ون لتك كامل بشكل البيانات وقواعد نظام عمل
ا تنفذه تي ال تقبلية المس أو القائمة المشاريع وتكامل مالءمة ضمان عن فضالً بالوزارة٬

الجيومكاني المستوى على  .الوزارة
 

مشروع ا يغطيه تي ال ة الزراعي األنشطة دد ع غ يبل الوزارة٬ بيان »حصر«وبحسب
والثروة11 والطيور٬ الحيوانية٬ واألنشطة العامة٬ المزارع في تتمثل زراعيا٬ً نشاطاً

زة وأجه ار٬ واآلب ة٬ المحمي والمزارع والمشاتل٬ الدائمة٬ واألشجار واألنعام٬ السمكية٬
والمناحل محوري٬  .ري
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ر حص اآلن تى ح م ت ه أن ى إل وزارة٬ ال ت ي3ولفت ه اطق وك«من وتب وف الج
ى»والرياض عل وي تحت تي وال للمتصفح٬99.7 إضافتها م وت زراعي٬ نشاط ف أل

وصحتها ا جودته من والتحقق البيانات تحليل اكتمال بعد وزارة.الجغرافي وأوضحت
مناطق ي ف ة الزراعي األنشطة حصر على اآلن العمل يتم أنه والزراعة٬ والمياه البيئة

تباعاً  .المملكة
 

حيازة400  ألف
 

من أكثر حصر يتم أن الوزارة٬ اطق400٬توقعت المن جميع في زراعية حيازة ألف
ات عملي ي ف والمتخصصين براء الخ ن م دد ع ن م تشكلت ل عم رق ف خالل من وذلك
ة والمتابع ي الحقل والحصر ات المعلوم ة وتقني والبرمجة والتخطيط بُعد عن االستشعار

الجودة وضبط  .والتنسيق
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النحل:”البيئة“عنوان لتربية المتكامل التدريبي للبرنامج التسجيل باب فتح

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 16تكرار

النحل:”البيئة“ لتربية المتكامل التدريبي للبرنامج التسجيل باب  فتح

 
 

 الرياض-متابعات
 

ل المتكام دريبي الت امج للبرن التسجيل اب ب ح فت ة٬ والزراع والمياه البيئة وزارة أعلنت
النحل  .لتربية

 

حت ة“وأوض ع”البيئ بموق مي الرس ابها حس ى عل دة تغري ي تر“ف يبدأ”توي س ه أن ٬
اإلثنين٬ اليوم من األحد19التسجيل وحتى بر8أكتوبر٬ ط2020نوفم الراب بر ع ٬

هنا(اإللكتروني  ).أضغط
 

لـ امج البرن يمتد س ه أن دت أن3وأك ى عل اث٬ واإلن ذكور ال ويستهدف ة٬ مجاني أشهر
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تجاري سجل لهم ليس ومن الموظفين٬ لغير األولوية  .تعطى
 

ا٬ مجاًن والمهرجانات المعارض في للمشاركة اختيارهم سيتم المميزين أن إلى وأشارت
ن م دعم ى عل الحصول ة إلمكاني إضافة وعيني٬ فني دعم على المتدربون يحصل كما

الزراعية التنمية  .صندوق
 

ة رخص وزارة ال ح وتمن دوليين٬ وال ن المحليي براء الخ ن م ة نخب دربين الم أن ذكر ي
مهنة  .“نحال“مزاولة
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حملةعنوان الرفق“انطالق المكرمة”عين مكة بمنطقة

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 13تكرار

حملة الرفق“انطالق المكرمة”عين مكة  بمنطقة

 
 

خالف آل  جدة-حسن

ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م عادة س ق أطل
ة البيطري ة والرقاب حة الص إدارة ام ع دير وم دي٬ الغام هللا ار ج ن ب عيد س دس المهن
دة ج محافظة ي ف بوعين أس دة لم ة تطوعي ة حمل دويرج٬ ال ي عل الدكتور البيئة بوزارة

د األح وم ي ن م مسمى1اعتبارا تحت الحيوان ب ق الرف ال مج ي ف األول ع ن“ربي عي
ق ة”الرف بجمعي ة ممثل ة التطوعي ات الجه ن م دد ع اركة بمش ة٬ المكرم ة مك ة بمنطق

ق وفري الحيوان٬ ب ق للرف ة ي“رحم مع ايش ز”تع تعزي ى إل دف ته تي وال ي التطوع ٬
ية المعيش واء اإلي روف ظ توى مس ين وتحس ة المحافظ ي ف الحيوان ب الرفق ب ي الوع
س مجل دول ل الحيوان ب ق الرف ام بنظ والتوعية األليفة٬ الحيوانات محالت في والصحية

العربية الخليج لدول  .التعاون
21



 

دس المهن ادرت”الغامدي“وأوضح ب ه ألهميت عاًرا واستش التطوعي ل بالعم ا إيماًن ه أن
فرصة بعرض ة والزراع اه والمي البيئة ق“وزارة الرف ن منصة”عي بر ع ة التطوعي

ة التنمي ز لتعزي الحيوان ب ق الرف مجاالت ي ف التطوعي ل العم ل لتفعي التطوعي٬ العمل
ام ع بحلول متطوع مليون إلى للوصول المملكة مستهدفات وتحقيق 2030المستدامة٬

التماسك ائز رك أهم دى إح بر يعت التطوع ف دة٬ الجدي ال لألجي أفضل تقبل مس اء وبن م٬
بيل س ي ف يجهدون الذين السعوديين لدى راسخة ثقافة وهي الوطني والتالحم المجتمعي
ن م ل لك شكره دماً مق ة٬ والعلمي اإلنسانية المجاالت بكافة العالم في األولى دولتهم جعل

فيها للمشاركة الجميع داعياً الحملة٬ هذا إنجاح في وأسهم  .شارك

 

22



 

لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الذكية“عنوان الزراعة”النخلة بطرق السعوديين المزارعين .تُرشد

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

الذكية“ الزراعة”النخلة بطرق السعوديين المزارعين  .تُرشد

 

الذكية“جذبت وم”النخلة الي ا٬ فعالياته دشنت تي وال ادية اإلرش ة الزراعي القافلة زوار
بالدرعية الرياضاالثنين٬ وتنظمهابمدينة والزراعة٬ والمياه البيئة ترةوزارة الف خالل

ن وف21٬–19م والج ل٬ وحائ يم٬ والقص اض٬ الري اطق من تهدف وتس ر٬ أكتوب
المنورة والمدينة  .وتبوك٬

 

متكامل امج برن ا به يوجد رقمية بشاشة مزودة صناعية نخلة عن عبارة الذكية والنخلة
ن م ل بالنخي الخاصة ة الزراعي العمليات م“عن والتكمي ب٬ والتكري والتحويض ري ال
والحصاد والتعشيب الفسائل٬ وزراعة ي”والتسميد الت ة الزراعي ات العملي من وغيرها

المزراعين  .تهم
 

 

تدريب النخلة من الهدف أن الذكية٬ النخلة فكرة صاحب شيبان٬ عبدهللا المهندس وذكر
ويسر٬ سهولة ل بك ل للنخي الزراعية بالعمليات للقيام الصحيحة الطريقة على المزارع

ددها ع الغ الب ديوهات بالفي ات المعلوم دم تق ة النخل أن يفًا زودة156مض وم ديو٬ في
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زة مجه وأيضا ات٬ المعلوم طباعة أراد لمن اي“بطابعة ف واي يرسل”ب أن أراد ن لم
لجواله معلومة  .أي

 

أن الزراعي اد واإلرش لألبحاث ة العام اإلدارة دير م الصقهان در بن دكتور ال وأوضح
بالسعودية مرة ألول وتقام العربي الوطن مستوى على قافلة أول تعتبر الزراعية القافلة

والخاصة الحومية القطاعات مع بالتعاون الحجم  .بهذا
 

اف د:وأض ول270يوج الوص دف واله زارعين٬ والم زوار ال دمون يخ ا شخص
ع ورف منوعة٬ واستشارات للتربة تحاليل من إليه يحتاج ما كل وتقديم بموقعه للمزارع
أفضل ق وتطبي لوكية٬ الس ات االتجاه ير وتغي للمزارعين٬ والمهارات المعرفة مستوى
ي ف والمهتمين للمزارعين المعيشي المستوى ورفع اإلنتاج لزيادة الزراعية الممارسات

الزراعي6٬ القطاع ي ف ة الحديث ات بالتقني زارعين الم ف تعري ى إل باإلضافة مناطق٬
ات ممارس ير وتغي ة٬ منطق ل لك بية النس يزة الم ب حس ادية اإلرش برامج ال الل خ ن م
ة الالزم ارات المه ابهم وإكس الزراعية٬ اآلفات ومكافحة الوقاية في السلبية المزارعين

بـ ف والتعري ذها٬ تنفي ة وكيفي ات٬ اآلف ة لمكافح حيحة اب”والص ق عودي ة”س وأهمي ٬
 .”حصر“برنامج

 

ورش ديم لتق ن٬ وفنيي ين ومهندس براء خ بمشاركة اإلرشادية٬ الزراعية القافلة وانطلقت
وت والبي وف٬ المكش ار والخض ل٬ للنخي ليمة الس ة الزراعي ات الممارس ول ح ة ميداني
ي الت ات اآلف رض لع ل متنق معرض م تنظي ى إل باإلضافة ة٬ الفاكه وأشجار ة٬ المحمي
توعوي ن ورك ل٬ عم ورش د وعق زارعين٬ الم الستضافة ة وديواني ات٬ النبات تصيب
وزارة٬ ال ات تطبيق رض لع ة ومنص راء٬ الحم ل النخي ة سوس ة مكافح امج برن ول ح

المنتجة واألسر المزارعين  .ومشاركة
 

ه مكتب ي ف دشن د ق اض٬ الري ة منطق ير أم عبدالعزيز٬ بن بندر بن فيصل األمير وكان
اإلرشادية الزراعية القافلة من األولى المرحلة األحد٬ الحكم٬  .بقصر
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رفحاء"عنوان حملة"بيئة خضراء"تطلق زراعة"لنجعلها الورود5000الستهداف بمتنزه شتلة

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

رفحاء" حملة"بيئة خضراء"تطلق زراعة"لنجعلها الستهداف
الورود5000 بمتنزه  شتلة

 

 واس-رفحاء
ة الوطني ة الحمل وم الي اء رفح ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ق أطل

خضراء" بزراعة"لنجعلها دء للب المتطوعين ن م دد وع المحافظة بلدية مع بالتعاون
ي5000 النبات اء الغط ة رقع ادة وزي ة البيئ ى عل للمحافظة ورود ال حي نزه بمت شتلة

بالمحافظة النباتي الغطاء مواقع وتأهيل التصّحر  .ومكافحة

املة الش ة الحمل ذه ه ن م دف اله أن اء برفح والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب وبيّن
ع مواق ل تأهي ادة إع ي ف واإلسهام التصّحر٬ ار آث ن م ّد والح اتي النب اء الغط ة تنمي و ه
وع التن تعادة واس اة٬ الحي ودة ج ين وتحس ة البيئ ة حماي ي ف هام واإلس اتي٬ النب اء الغط

26



ى عل ة المحافظ ي ف ة المجتمعي اركات المش جيع وتش ة٬ الطبيعي ات البيئ ي ف ائي األحي
الغطاء ى عل اظ للحف ليمة الس والممارسات اإليجابية السلوكيات وتعزيز النباتي٬ الغطاء

 .النباتي
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجواءعنوان بعيون خضراء القصيم أرض من السادسة المرحلة تدشين

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد7326العددالكاتب 1تكرار

الجواء بعيون خضراء القصيم أرض من السادسة المرحلة  تدشين
 

 
 

 الوطن:بريدة

ر األمي حملة من السادسة المرحلة األحد أمس العساف محمد الجواء عيون محافظ دشن
دد ع بحضور ة بالمنطق شجرة مليون لزراعة خضراء القصيم أرض مشعل بن فيصل
اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت راف إش ت تح الي واأله ة الحكومي اإلدارات ديري م ن م

المحافظة بلدية من فعالة بمشاركة الجواء عيون بمحافظة  .والزراعة
 

ة زراع تهدف تس ة الحمل ن م ة السادس ة المرحل أن اف العس شجرة100وأشار ف أل
الخاص والقطاع والشركات ة الحكومي ات الجه ع جمي اركة بمش ة المنطق توى مس على

اريخ ت ن م ارا اعتب ادمين الق هرين الش الل خ تمر وتس ة بالبيئ ن 1/3والمهتمي
دور1442/ ب يًدا مش التصحر ن م البيئة على والمحافظة النباتي الغطاء دعم بهدف

ي ف اب االحتط الفي مخ ى عل ة الرقاب ديد وتش ة البري ات المنتزه ة بمتابع ة البيئ بي مراق

28



المدن وداخل السريعة  .الطرق
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حملةعنوان يدّشن البكيرية خضراء“محافظ القصيم ”أرض

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2253العددالكاتب 1تكرار

حملة يّدشن البكيرية خضراء“محافظ القصيم  ”أرض

 

المسلم  البكيرية-محمد

ة حمل ة٬ الخليف صالح المهندس البكيرية محافظ خضراء«دشّن القصيم ي»أرض الت
تزه من ي ف ة البكيري ة وبلدي ة بالبكيري والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع مكتب ينظمها
صاحب ة رؤي ع م تمشياً وذلك البكيرية٬ بمحافظة األسياف بمنطقة البري سلمان الملك
ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب سعود ن ب مشعل ن ب فيصل دكتور ال األمير الملكي السمو
س رئي وبحضور ريم الك سموه أطلقها التي الحملة خالل خضراء القصيم بجعل القصيم
د راش دس المهن والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع مكتب ومدير الخليفة يوسف البلدية

البيئة وعي جمعية عضو الراجحي عبدالرحمن واألستاذ  .المبيريك
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ناصر ن ب د راش دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ب مكت دير م وأوضح
وان بعن القصيم ير أم ا اطلقه تي ال ة للحمل داد امت ي ه ة الحمل ذه ه أن ارض“المبيريك

راء خض يم ن”القص ي“وبي ن”الراجح م ثر أك رس غ ة الحمل ذه ه الل خ يتم س ه ان
للمخيمات1000 وسدر سنط أشجار من  .شجرة

ة٬ الحمل ذه ه على للقائمين وتقديره شكره عن البكيرية محافظ أعرب الحملة نهاية وفي
عليها والمحافظة األشجار٬ زراعة بأهمية المواطنين بتوعية الجميع تكاتف  .متمنياً
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التشجير..بالفيديوعنوان حملة يُدشن الحائط شعار..محافظ خضراء”تحت ”لنجعلها

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2611العددالكاتب 1تكرار

بالحائط والزراعة والمياه البيئة مكتب  نظمها

التشجير..بالفيديو حملة يُدشن الحائط تحت..محافظ
خضراء”شعار  ”لنجعلها

 

الرشيدي-الحائط  خالد

 

ن االثني اليوم صباح القنون مطلق بن محمد األستاذ الحائط محافظ 2/3/1442دشّن
بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ب مكت ا ينظمه تي ال جير التش ة حمل هـ

شعار تحت خضراء”الحائط وزارة”لنجعلها ال رع بف ة البيئ إدارة دير م بحضور وذلك
ن المزارعي ن م وعدد ة الحكومي اإلدارات ومديري الفيصل سعود األستاذ حائل بمنطقة

الحائط بمحافظة الزيتون حديقة بمقر  .وذلك
 

جزاء ن ب د عبي تاذ األس الحائط بمحافظة والمياه البيئة وزارة فرع مكتب مدير وأوضح
يدي اء,الرش الغط ة تنمي ى عل ل العم ي ف وزارة ال ود جه من ض أتي ت ة الحمل ذه ه أن

ات البيئ ي ف ائي األحي وع التن تعادة واس حر٬ التص ار آث ن م د والح ي٬ الطبيع اتي النب
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لوكيات الس ز تعزي ب جان ى إل دهورة٬ المت النباتي الغطاء مواقع تأهيل وإعادة الطبيعية٬
الحياة جودة وتحسين البيئة وحماية الوطن٬ بيئة على للحفاظ  .اإليجابية

 
ي الت االنقراض٬ ب ددة المه جيرات والش جار األش َة زراع تهدف تس ة الحمل أن ن وبيَّ
طال ذي ال ي العمران التوسع عن فضالً واالقتالع٬ واالحتطاب الجائر للرعي تعرضت
ة لتنمي ة الحمل اءت وج اد ح بشكل دادها أع اقص تن ى إل أدى ما وهو الطبيعية٬ مواقعها

المملكة رؤية مستهدفات يحقق بما التصحر ومكافحة النباتي  .الغطاء
 

م دع اً مثمن ة الحمل ين بتدش تفضله ى عل افظ المح عادة لس ديره وتق شكره الرشيدي وقّدم
حائل بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير سعادة  .ومتابعة

 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/jNwt2g00lak 
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بجازانعنوان المياه معالجة محطات من عدداً يتفقد الوطنية المياه لشركة التنفيذي الرئيس

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 11تكرار

محطات من عددًا يتفقد الوطنية المياه لشركة التنفيذي الرئيس
بجازان المياه  معالجة

● 

 واس-جيزان
٬ وم الي ي الموكل د أحم ن ب د محم دس المهن ة الوطني اه المي لشركة التنفيذي الرئيس تفقد
ة بمنطق اه المي لخدمات ة العام إلدارة ل التابعة المعالجة ومحطات المشروعات من عددا

 .جازان

٬ ازان ج ة بمدين ي الجنوب اع للقط ة الثالثي اه المي ة معالج ات محط ة الجول ملت وش
٬ صبيا بمحافظة إلدارة ل ابع الت ل الف تزه لمن إضافة ٬ بيش ومحافظة ٬ صبيا ومحافظة
عيد س ن ب دهللا عب دس المهن اه المي دمات لخ ي الجنوب اع القط رئيس ن م لشرح تمعًا مس
ير س عن بر ج ناصر ن ب در بن دس المهن ازان ج ة بمنطق دمات خ ام ع دير وم ري العم
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بها والقيمين المنطقة ألهالي المقدمة الخدمات من وغيرها بالمحطات  .العمل

ن المحافظي ن م ددا ع ة الجول خالل ة الوطني اه المي لشركة ذي التنفي رئيس ال ى التق كما
اه المي مشروعات من لها التابعة والمراكز المحافظات احتياجات معهم وبحث واألهالي

لذلك المعدة والبرامج الخطط وفق بتوفيرها الكفيلة والسبل الصحي  .والصرف
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان بأكثر بجدة الصحي للصرف مشاريع تنفذ الوطنية لایر2المياه مليار

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 19تكرار

من بأكثر بجدة الصحي للصرف مشاريع تنفذ الوطنية مليار2المياه
 لایر

 

 واس-جدة
ذ تنفي من اء االنته ن ع ة الوطني اه المي ركة ش فت رف31كش الص لشبكات روعًا مش

امي ع الل خ دة ج ة محافظ ي ف حي ة)م2020-م2019(الص منظوم ز لتعزي ٬
البيئي الضرر ورفع التشغيلية كفاءتها وتحسين لعمالئها٬ تقدمها التي المياه  .خدمات

الغامدي صالح بن محمد المهندس الوطنية المياه بشركة الغربي القطاع رئيس وأوضح
بلغت المستفيدة األحياء أن شملت٬33 جدة بمحافظة ة:حًيا العزيزي اء 9و8(أحي
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يم)11و10و النس اء أحي اء)3و2و1(٬ أحي ة٬ الروض ي وح دلس األن ي ح ٬
الورود)4و3و2و1(الفيحاء الثغر)3و2و1(واحياء وحي)4(وحي
مالك)3(الجامعة بني حي ة)3(٬ الخالدي حي ٬ مشرفة وحي الرحاب )1(٬أحياء

فا الص ي ح ور٬ الن ي وح ٬ ا العلي ي ح ي٬)4(٬ الجنوب دى اله ي ح نابل٬ الس ي ح ٬
و كيل ة منطق السالمة٬ حي من المتبقية و)المنتزهات(14األجزاء كيل ة ومنطق ٬13

ات( و)المنتزه الكيل ة منطق د٬ حم ن ب ط مخط ي-٬11 ح رب غ وب جن مال ش
الفيصلية حي من أجزاء  .المنتزهات٬

الغامدي ال بلغت"وق أطوال ب بكات ش د م تضمنت والمشغلة ذة المنف اريع 130المش
ة قراب ذ تنفي م ت ا كم ترا٬ اء16كيلوم األحي ك تل ارات عق ربط ل ة منزلي توصيلة ف أل

ار الملي اوزت تج ة بتكلف ك وذل اريع٬ المش ك تل الل خ ن م حي الص رف الص بكة بش
ر أكث عن البيئي الضرر ورفعت خدمت المشاريع هذه أن مؤكداً لایر٬ مليون وأربعمائة

نسمة300من  ".ألف

الصحي الصرف دمات بخ للتوسع تراتيجية االس الشركة لخطط استكماًال أنه وأضاف
للصرف اريع مش من جديدة حزمة تنفيذ في والبدء الترسية تم فقد التغطية رقعة وزيادة

عام في بلغت2020الصحي جدة 10٬بمدينة استكمالها على العمل يجري مشاريع
ارب تق بكات ش أطوال ت294ب قارب ة مالي ة وتكلف تراً م و لایر670كيل ون ملي

وخدمةوذلك ذ26لتغطية لتنفي دة ج بمحافظة إضافيا ة10حيا منزلي توصيلة آالف
ة التالي اء االحي تشمل الصحي رف الص بكة بش ا عقاراته ربط ل دة رة:جدي الجوه حي

د٬ عبدالمجي ير األم ي ح ن م زء وج فا الش ي وح اروق الف ي وح ي الرواب ي يوح ح
راء رويس)1(الحم ال ي ح ة)3(٬ الواجه ل وكام رفة مش ي ح ن م ة متبقي زاء وأج

م النعي اء وأحي الشاطئ٬ بحي ة اء)4٬3٬2٬1(البحري الفيح وحي ليمانية الس حي ٬5
ة الرغام رق اب اء احي ز٬ العزي د عب ك المل ة جامع ي ط)2٬1٬,4,5(وح مخط ٬

د الفه دائن م ي ح اعد٬ دة(4المس الجدي ة اتين)الوزيري البس اء أحي )3و2و1(٬
من أكثر لخدمة ذلك الربوة حي من وأجزاء النزهة إضافية200وحي نسمة  ألف

الخدمات اريع مش ن م د المزي ذ تنفي ي ف ماضية الشركة أن الغربي القطاع رئيس وذكر
ك وذل الصحي٬ الصرف بكات بش دة ج محافظة في األحياء من المزيد وتغطية البيئية٬
الخدمات ة منظوم ز تعزي إلى الهادفة االستراتيجية مشاريعها وبرامج خططها إطار في

المملكة رؤية لمستهدفات وصوالً المحافظة في والبيئية  .2030المائية
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الموسمعنوان لهذا المحلي القمح لمزارعي التاسعة الدفعة مستحقات بصرف تبدأ للحبوب العامة المؤسسة

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 15تكرار

التاسعة الدفعة مستحقات بصرف تبدأ للحبوب العامة المؤسسة
الموسم لهذا المحلي القمح  لمزارعي

 

 

 واس-الرياض
القمح مزارعي ن م التاسعة ة الدفع تحقات مس بصرف وب للحب العامة المؤسسة بدأت
ك وذل حساباتهم بإقفال وقاموا الموسم٬ لهذا المحددة الكميات بتوريد قاموا الذين المحلي٬

منصة خالل يتمكن"محصولي"من ا خالله ن م تي وال ي٬ اإللكترون ة المؤسس ع بموق
د التوري ر مق ار اختي من المستفيدون رع"المزارعون بة٬"الف المناس د المواعي ز وحج ٬

وإغالق ة المؤسس روع ف ن م رع ف ل لك ررة المق د التوري ال أعم ة ونهاي ة بداي د وتحدي
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بكل الخاص ي البنك اب للحس تحقات المس ل تحوي م ث ن وم الصرف عملية لتتم الحساب
 .مزارع

 
غ مبل ة الدفع ذه له ه إيداع اتم م الي إجم غ اباتهم13,478,189.23وبل بحس اال ري

لـ وذلك غ44البنكية مبل إيداعه تمّ ما يكون وبهذا 400,093,093.11مزارعا٬
لـ ة1,437رياالً بكمي اً ة344,045مزارع التالي دفعات ال داع إي يتم س ا كم ا٬ً طن

والتدقيق االقفال إجراءات استكمال وبعد الموردة الكميات  .بحسب
 

ي الحال للموسم المزارعين من المحلي القمح باستالم للحبوب العامة المؤسسة بدأت وقد
من ارًا م19/8/1441اعتب رق وزراء ال س مجل رار لق ذاً تنفي ٬ خ66هـ بتاري

راء25/2/1437٬ الخض الف األع ة زراع اف إيق وابط ض من المتض هـ
ي ف ؤهلين الم زارعين الم ن م ح القم راء بش وب للحب العامة المؤسسة بتكليف والقاضي

اوز تتج ال ة وبكمي نوات س خمس دة لم وذلك القمح٬ زراعة اختيارهم ألف700حال
سنوياَ  .طن
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المكرمةعنوان مكة بمنطقة الزراعية التنمية صندوق فرع عام مدير يستقبل ماجد بن مشعل األمير سمو

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

التنمية صندوق فرع عام مدير يستقبل ماجد بن مشعل األمير سمو
المكرمة مكة بمنطقة  الزراعية

 

 واس-جدة
وم٬ الي دة ج افظ مح العزيز عبد بن ماجد بن مشعل األمير الملكي السمو صاحب استقبل
ن ب امر ع دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة الزراعي ة التنمي ندوق ص رع ف عام دير م

الزهراني  .موسى
 

تراتيجية االس والخطط الصندوق ال أعم رز أب على ماجد بن مشعل األمير سمو واّطلع
الزراعية التنمية الستدامة تهدف التي المستفيدين دعم  .وبرامج
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ة الحثيث ات والتوجيه دة ج افظ مح لسمو ديره وتق شكره ي الزهران دس المهن ّدم ق بدوره

بالمنطقة الصندوق أهداف  .لتحقيق
 

ام الع ي ف ئ أُنش ة المكرم ة مك ة بمنطق ة الزراعي ة التنمي صندوق أن ذكر هـ1384ي
ويخدم جدة روض5بمحافظة الق ن م دم المق ل التموي بر ع ة المنطق بمحافظات ز مراك

ألهدافه تحقيقا مستدامة زراعة لتحقيق االئتمانية  .والتسهيالت
 

ات احتياج ي تغط لایر ف أل تمائة وس ار ملي اوزت تج ة عادي ا قروض ندوق الص دم ويق
دم يق ا كم ٬ ة الزراعي ياحة والس والنحل ية الماش ي ومرب األسماك وصائدي المزارعين

لـ ددها ع ل يص تي وال ة المتخصص اريع للمش ا ار26قروض ملي ة بقيم روعا مش
٬ الحم دواجن إنتاج مشاريع بينها من زراعية مشاريع إقامة بهدف لایر ألف وأربعمائة
٬ ة المكيف ة المحمي وت والبي الصيد٬ وقوارب األلبان٬ وإنتاج ٬ واألسماك البيض وإنتاج

وتربيتها األغنام  .وتسمين
 

وصناعة د التبري تودعات ومس ازن ومخ الزراعي التسوق مراكز الصندوق يمّول فيما
ة المائي ة الزراع تقنية تستخدم ومشاريع د"الورد كأح ري ال اه مي تهالك اس ن م ل للتقلي

م يدع ث حي ة الريفي ة التنمي امج برن الصندوق دعم ي و ٬ االستراتيجية الصندوق أهداف
ات الجمعي دعم ل افة باإلض ية الماش ي ومرب يادين والص ربين والم زارعين الم غار ص
د ق الصندوق أن ن حي ي ف ٬ األغراض ددة متع والتعاونية والسمكية الزراعية التعاونية

ن م ثر أك د اريع3اعتم والمش تفيدين المس ل لتموي ة مختلف روض كق لایر ارات ملي
 .المعنية
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يعتمدعنوان الزراعية التنمية بإجمالي2275صندوق الثالث2688قرضاً الربع نهاية حتى لایر م2020مليون

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد0العددالكاتب 22تكرار

يعتمد الزراعية التنمية بإجمالي2275صندوق 2688قرضًا
الثالث الربع نهاية حتى لایر  م2020مليون

 

 
 واس-الرياض

ذ من ه علي الموافقة تمت الذي التمويل حجم إجمالي عن الزراعية التنمية صندوق كشف
الجاري العام بلغت2020بداية ة إجمالي ة بقيم ث٬ الثال ع الرب ة نهاي وحتى 2688م

القروض عدد إجمالي بلغ بينما لایر٬  .قرضا2275ًمليون
 

ى إل وصلت ة تنموي قروضاً الصندوق موافقات دد2183وتضمنت وع 43قرضا٬ً
و طة٬ والمتوس غيرة الص آت المنش يز لتحف ًا و17قرض دواجن٬ ال اع لقط ًا 13قرض

و المكيفة٬ المحمية للبيوت متنوعة5قرًضا أخرى لمشاريع  .قروض
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ي ف تهدفة المس ة الزراعي ات المنتج تيراد اس دعم ل ا عليه ق المواف روض الق ت بلغ بينما
ذائي الغ ن د11األم واح رض وق ائي٬ الم تزراع لالس ين قرض ى إل افة إض ا٬ً قرض

الخارج في الزراعي  .لالستثمار
 

ا يقدمه تي ال ة المتنوع ل التموي ومنتجات ادرات مب ضمن روض الق ذه ه اد اعتم أتي وي
ي ف وي الحي دوره مان وض ي٬ المحل ي الزراع اع القط اءة كف ز تعزي دف به ندوق الص
ي ف تثمرين والمس المزارعين احتياجات وتأمين بالمملكة٬ الزراعي القطاع ودعم تمويل
اءة كف ذات تويات بمس والتشغيل اج اإلنت ادة زي ى عل يساعد ا م و وه الزراعي٬ القطاع

عالية  .وجودة
 

ة المملك ة رؤي ن م اً وانطالق ندوق الص أن ذكر ة2030ي مواكب ى عل ل يعم ٬
الميز حسب المستدامة الزراعية الريفية التنمية على تركز التي الزراعية االستراتيجية
ات والممارس ات التقني تخدام اس جيع تش ى إل افة إض ذائي٬ الغ ن واألم اطق للمن بية النس

الزراعية اإلنتاجية وتحسين الطبيعية الموارد على للحفاظ  .الحديثة
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يلزمعنوان قضائي مقابل»المياه«حكم شركة منزوع«بتعويض »عقار

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

يلزم قضائي مقابل»المياه«حكم شركة منزوع«بتعويض  »عقار
 

 

 
 

الشبراوي  @Adnanshabrawi)جدة(عدنان

سعودية شركة بتعويض المياه وزارة جدة٬ في المظالم بديوان اإلدارية المحكمة ألزمت
عن العامة للمنفعة نزعته عقار ي10عن ف ا ومماطلته ا لتأخره ل المث أجرة ب نوات س

د بع إال ويض التع غ مبل سداد م يت م ول نزوع٬ الم ار العق عن التعويض م حك ذ 10تنفي
بنحو ويض التع م حج مطلعة مصادر وقدرت الحكم٬ االستئناف محكمة وأيدت سنوات٬

لایر90-110  .ماليين
 

المحكمة لصك عليه(وطبقاً البيئة)»عكاظ«اطلعت وزارة قرار إلغاء الحكم تضمن ؛
راءات اإلج اذ اتخ ن ع ا امتناعه من المتض ة الوطني اه المي ركة وش ة والزراع اه والمي

العامة للمنفعة العقارات ملكية نزع نظام بإجراءات المتعلقة  .النظامية

فيها قالت الماضي العام نهاية في الوزارة على دعوى رفعت السعودية الشركة وكانت
ام ع ي ف جدة جنوب في لها المملوك عقارها نزعت والكهرباء للمياه العامة المديرية إن

م1428 حك للشركة وصدر الصحي٬ الصرف مياه معالجة محطة مشروع لصالح هـ
نزوع٬ الم ار العق عن بالتعويض إالنهائي ويض التع غ مبل لم تس م ل اه المي وزارة أن إال

عام اه1438في المي وزارة ل ممث وأجاب ل٬ المث أجرة ب ة للمطالب الشركة دعا ما هـ٬
اه المي شركة إنشاء إلى الفتاً صفة٬ ذي غير على لرفعها الدعوى رد فيها طلب بمذكرة

الدولة وممتلكات حقوق إليها نقلت التي  .الوطنية
 

ة البيئ وزارة من ل لك فة الص اد انعق ررت وق راف األط ة كاف ى إل ة المحكم تمعت واس
46



زام إل ي ف ل تمث ركة الش ب طل أن دت وأك ة٬ الوطني اه المي ركة وش ة والزراع اه والمي
ة٬ العام ة للمنفع ة الملكي ويض تع ام لنظ ًا طبق ها بتعويض اه المي ركة وش اه المي وزارة
عن ة المدعي الشركة بتعويض المياه وشركة المياه وزارة إلزام إلى المحكمة وخلصت

بلغ الذي العقار من المنزوع بالتقدير ر100الفترة لتقري اً طبق الواحد؛ المتر عن لایر
النزاع  .لجنة

 

ذ تنفي ب طل ديم تق بصدد ا إنه ا له وم المحك عودية الس الشركة ن م رب مق در مص ال وق
 .الحكم
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لتاريخ الصحفي 03/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصحيعنوان الصرف توصيل حفريات سفلتت إعادة يتجاهل بالخفجي المياه مقاول

الخبر الخبرالثالثاء-20/10/2020-03/03/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

توصيل حفريات سفلتت إعادة يتجاهل بالخفجي المياه مقاول
الصحي  الصرف

 

اإلخبارية  الخفجي-أبعاد

 

ن م ثر أك ذ لة5من وص ب بتركي ي الخفج ي ف اه المي إلدارة ابع الت اول المق ام ق هر أش
توصيل ب وتطل د فه ك المل بحي ة الواقع الخفجي ي ف ازل المن د ألح الصحي الصرف
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اول المق م يق م ل اللحظة ذه ه وحتى ازل المن بعض أمام من الشارع حفر للمنزل الخدمة
المنازل أصحاب قبل من المستمرة المطالبة رغم كان كما الشارع سفلتت  .بإعادة

 
يتعرض اول المق ا به ام ق تي ال ات الحفري ل بفع ه أن ذا ه ى عل تعليقه في المواطن وذكر
األمطار هطول د بع السكان اة معان د تتزاي وسوف نزل الم ن م بالقرب للهبوط الشارع

السابق مثل بالمنزل الخاص الرصيف بإعادة المقاول يقم لم  .وأيضًا

الفيديو  شاهد

https://www.alkhafji.news/wp-content/uploads/WhatsApp-Video-2020-10-18-at-11.28.01-PM.mp4 

 

 

 

 

49


