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لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحساءعنوان واحة في المغيّبة الكارثة

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الغامديالكاتب حامد الرصد17295العددمحمد 1تكرار

األحساء واحة في المغيّبة  الكارثة

 

 

الغامدي.د حامد  محمد

ها٬ وعاش ا عرفه ن م يطرحه سؤال هيرة؟ الش اء األحس ة واح ابيع ين اه مي تعود س هل
نضوبها ل قب ا برؤيته تمتع ا.واس ونخله ة٬ الواح اريخ ت وا عرف ذين ال ن م أتي ي سؤال

األرض٬ جوف من رد ت ت كان تي ال اه المي هذه بسبب الوفير٬ وإنتاجها زرعها٬ وتنوع
لعصور امتدت الفوائد متعددة وبيئات وبحيرات٬ أنهارا مكونة طليقة٬  .حّرة

 
nؤال الس ك ذل ام أم ي نفس د أج بة مناس ل ك ي ي.ف الت ير غ ة إلجاب احبه ص ع ويتطل

ات.يعرف نهاي ا له س لي بأبعاد تساؤالت إلى المحدد السؤال الموقف.فيتحول فيصبح
ة واإليجابي لبية الس ة واإلجاب أس٬ والي األمل ن م صاحب.مزيجا د عن الجواب أتي في

خير:السؤال هللا  .عند
 
nذاكرة٬ ال ز وخ م أل اك هن ة؟ الجوفي اه المي نضوب اكل ومش ع واق ن م روب اله لماذا

الحي البيئي الضمير طرح.وصوت اؤالته؟ تس ق وخن صوته م وكت ه لجم يستطيع من
النضوب ع واق ائق حق ترسبات من صخور وسط لإلجابة٬ طريق بشق أشبه التساؤالت

 .الفاجعة
 
nنفسي أسأل ني يجعل حراك ي ف مسؤولة٬ ة أكاديمي وة بق ورا محش نفسي هل:أجد

ود عق ة ثالث ن م أكثر طوال السؤال يتكرر األحساء؟ واحة ينابيع مياه والسبب.ستعود
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اء الم ل جع ذي ال ان اإليم داد بم وأرفعها أحملها بسارية نفسي٬ في كيانا أصبح الماء أن
م األه يتي قض ادر اء.الن األحس ة واح طح س ى عل أراه د أع م ل ن ولك اريته٬ س أرى ف

 .يجري
 
nاتي لحي ا ومنهج وقضية فة فلس اء الم ت جعل األحساء واحة ا.إنها موقع ه ل ت وجعل

داد بم ا خفاق ه بيرق ت وعلق شموخه٬ ة قم ى عل اء الم ارية س فنصبت نفسي٬ في شامخا
امي واهتم ي ة.قلم بأهمي ل المتواص اني وإيم ة٬ الفعلي تي معايش ية القض ذه ه ذي يغ

الحضور م دائ اتي لحي كهدف السؤال.استدامته أتي ي ة ع:كنتيج ينابي اه مي تعود س هل
عهدها؟ سابق إلى األحساء  واحة

 
nحيث ام٬ واإلله ة الحكم اف مص في عه أض األحساء٬ واحة اه مي عن ا كالم كتبت

وآمال عواطف كمزرعة ويسقيها الجافة٬ النفوس خالل.يحرك ت كتب ا م رأ أق دما وعن
ق طري ار ومس ات٬ االتجاه دد يح اخص كش ت تحول أنني وك عر أش ية٬ الماض ود العق

المعرفة جني أراد لمن  .المعرفة
 
nاء األحس واحة ابيع ين اه مي عطاء معالم بالنضوب أنهى من ا.هناك لن ت وبقي ت جف

ر الكاس ؤال الس ى إل ي وتفض ل٬ التأم ى إل ود تق امتة٬ ص الم ة؟:مع الغفل اءت ج ف كي
أردد ومعه تراب٬:ولماذا؟ ال ى إل ادنا أجس ود وتع ا٬ خالقه ى إل ل تحم بما نفوسنا تذهب

انتقل؟ أين إلى األحساء؟ واحة ماء اختفى أين فينا؟ كان الذي الماء يذهب أين  ولكن
 
nخطورة يره٬ غ ن م ثر أك درك ي اء٬ األحس ة واح ابيع ين اه مي غزارة يوما عاش من

عن دفاع ال اد أبع م فه ق٬ أعم بشكل تطيع ويس ل ب ونضوبها٬ ة الجوفي اه المي استنزاف
أقول ما ويحترم الجوفية٬  .المياه

 
nة الجوفي اه المي قضية واة ن تخلّقت وبسببها األحساء٬ واحة ينابيع مياه نضوب عشت

أبعادها وتشكلت نفسي ا.في ومتابع اهدا وش نضوبها؛ ى وعل غزارتها على شاهدا كنت
م بكائه ى وعل ا٬ مزارعيه اة معان ى عل اهدا وش األرض؛ اق أعم ى إل ا غوره يرة لمس

الواحة مياه نضوب لمواجهة حيلتهم٬ قلة أمام  .ودموعهم
 
nت رأي ذي ال ي القاس ع الوض ك ذل اني أع ت زل ا م ة٬ المعايش ن م نين الس ذه ه د بع

أحمل.وعشت الذي الماء همّ عن الحديث من للمزيد يدفعني ر.وهذا خطي فالموضوع

2



ورة الخط اني مع ل ودرس.بك برة ع اء األحس ة واح ون عي اه مي وب نض ي ف ا .لن
وحقيقتها النضوب فاجعة يجسد عطشا تعيش  .فاألحساء

 
nواضحا الجواب د فأج نفسي٬ ى عل أطرحه سؤال اء؟ األحس ة واح اه مي ت ذهب أين

اإلجابة لتؤكد معها٬ أتوه ال خارطة وله  .أمامي٬
 
nواب الج د فأج ي٬ نفس ى عل ه أطرح ا أيض ؤال س اء؟ األحس ة واح اه مي تعود س ل ه

اإلجابة لتؤكد معها٬ أتوه ال خارطة وله أمامي٬  .واضحا
 
nو ه ن م ن ولك للمنفعة٬ الشواخص يزرع وشخصي عقود٬ ثالثة من أكثر مدى على

المغيبة الكارثة بأنها لشخصي تؤكد فأصبحت الشواخص؟ هذه مدلول بقراءة  .المهتم
 

DrAlghamdiMH@ 

3



 

لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النعيريةعنوان في للرياح مصدات خط ألعمال األولى المرحلة تبدأ الشرقية أمانة

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

في للرياح مصدات خط ألعمال األولى المرحلة تبدأ الشرقية أمانة
 النعيرية

 

 واس-الدمام
ى األول ة المرحل ال أعم وم الي ة النعيري ة محافظ ة بلدي ي ف ة ممثل الشرقية ة أمان دأت ب

ة بزراع ك وذل اح للري دات مص ط خ اء ي)2000(إلنش الجنوب دخل الم ي ف جرة ش
 .للمحافظة

 
ة بيئي تدامة اس تحقيق إلى يهدف الرياح مصدات خط إنشاء أعمال أن األمانة وأوضحت
الغطاء ة وتنمي التصحر ومقاومة البيئة٬ على للحفاظ أنواعه بمختلف التلوث من والحد

 .النباتي
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األرض ة طبيع ع م الءم تت تي ال ة الطبيعي جار األش ن م ة الزراع ال أعم أن افت وأض
زحف من للحد دف ته تي ال ادرة المب ذه ه ضمن الزراعة ال أعم وستستمر بالمنطقة٬
وزيادة المجتمع أفراد بين البيئي الوعي مستوى ورفع األشجار زراعة وتشجيع الرمال

المحافظة الجمالية  .المناظر
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لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر زراعةعنوان مبادرة تطلق المرقبان له500تنمية التابعة والقرى المرقبان بمركز شتلة

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2565العددالكاتب 1تكرار

زراعة مبادرة تطلق المرقبان المرقبان500تنمية بمركز شتلة
له التابعة  والقرى

 

اآلن السبيعي-مكة  :أحمد

ان المرقب مركز تشجير مبادرة أضم بمحافظة بالمرقبان االجتماعية التنمية لجنة اطلقت
بزراعة له التابعة ة500والقرى خدم ي ف ا دوره ن م ذلكانطالقاً وكان زراعية شتلة

شعار وتحت وجميل(المجتمع لطيف جو ان)نحو المرقب ز مرك س رئي سعادة حضور
مدير وسعادة الزهراني عمر المهندس اضم بلدية رئيس وسعادة الفقيه عبدالفتاح االستاذ
ام أم الشتالت ذه ه زراعة م ت ٬ المتعاني سلمان المهندس اضم الزراعهبمحافظة مكتب

المنازل وأمام الطرقات وعلى واالهليه الحكوميه  .المؤسسات
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لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حملةعنوان تدشن الطالبات لشطر عبدالعزيز الملك خضراء"جامعة "لنجعلها

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

حملة تدشن الطالبات لشطر عبدالعزيز الملك لنجعلها"جامعة
 "خضراء

 

 واس-جدة
ة البيئ وزارة ادرة مب ة حمل ٬ س أم ات الطالب طر لش دالعزيز عب ك المل ة جامع نت دش

والزراعة خضراء"والمياه التحضيرية"لنجعلها نة الس اني مب في األولى مرحلتها في
من وعدد ٬ جمجوم محمد بنت هناء الدكتورة الطالبات شطر وكيلة بحضور ٬ بالجامعة

الطالبات شطر وإدارات ومنسوبات التحضيرية السنة  .طالبات

نها دش تي ال ة الجامع ة حمل ع م اقاً اتس ٬ بوع أس دار م ى عل تمر تس تي ال المبادرة وتأتي
زراعة تهدف وتس ٬ ي اليوب عبيد بن عبدالرحمن الدكتور الرئيس تلة3معالي ش آالف

ة البيئ وزارة ادرة مب ع م تزامن وت ٬ ى األول ة للمرحل ة الجامعي ة المدين وار أس ل داخ
والزراعة خضراء"والمياه ة"لنجعلها تنمي دف به ة المملك توى مس ى عل ذها تنفي ويتم ٬
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لوكيات الس ز تعزي ب جان ى إل حر٬ التص ار آث ن م د والح ٬ ي الطبيع اتي النب اء الغط
تدامة مس ة بيئ ق تحقي ي ف ة المملك ة رؤي ع م تماشًيا ٬ الوطن بيئة على للحفاظ اإليجابية

الخضراء الرقعة وزياده صحي مناخ  .وتوفير
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لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعية"عنوان مع"السياحة الجوال"توقع الريفية"النحل المرأة لدعم اتفاقية

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الزراعية" مع"السياحة الجوال"توقع المرأة"النحل لدعم اتفاقية
 الريفية

المملكة رؤية مع يتماشى بما لتمكينها العالمي اليوم  2030بمناسبة

 

الراجحي  جدة-عبدهللا

 

ة والريفي ة الزراعي ياحة الس ة جمعي ع م اون تع ذكرة م وال الج ل النح ة مؤسس ت وقع
ة المملك رؤية مع يتماشى بما المرأة تمكين إلى الرامية الجهود إطار في وذلك التعاونية

2030. 
 

ذه ه ع توقي أن امي القث ايز ف ت بن ة آمن الجوال بالنحل العامة العالقات مديرة وأوضحت
الـ يصادف الذي الريفية للمرأة العالمي اليوم بمناسبة يأتي ن15االتفاقية م ر أكتوب ن م

عام  .كل
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برامج وتنفيذ المجتمع في التعاون ثقافة وتعزيز نشر إلى يهدفون أنهم القثامي وأضافت
تدامة المس ة الريفي ة التنمي ي ف اعد تس ه٬ ومنتجات بالنحل ق يتعل ما كل على تقوم خاصة

به يتعلق وما العسل مجال في المنتجة واألسر للمرأة ودعما الريفية٬  .بالمناطق
 

ة المملك اطق من من عدد في اليوم بهذا احتفلت قد والزراعة والمياه البيئة وزارة وكانت
المكرمة مكة بمنطقة والقنفذة والشرقية جازان  .بينها
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لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العقيقعنوان تمور مهرجان تجاهلنا:مؤسس للنخيل الوطني المركز

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7327العددالكاتب 1تكرار

العقيق تمور مهرجان تجاهلنا:مؤسس للنخيل الوطني  المركز

 

الغامدي:الباحة  أمل

د بع ك وذل وأهميته٬ بريقه الباحة لمنطقة التابعة العقيق محافظة في التمور مهرجان فقد
دعم ال ة قل بب بس ك وذل ه؛ في اركة المش ن ع زارعين الم ام س.إحج مؤس رح وص

لـ دي الغام فر س ان وطن»المهرج ل»ال تجاه ور والتم ل للنخي ني الوط ز المرك أن ب
أن ا متمني ان٬ للمهرج ذكر ت خدمات أو ادرة مب أي دم يق م ل إذ ور٬ للتم ق العقي ان مهرج

بالمهرجان والنهوض بالمنطقة التمور وتسويق الجميع بيد األخذ في دور له  .يكون
 

اف ة٬«:وأض والزراع ة البيئ وزارة ى عل ير الكث ول النع ورج ة٬ التجاري ة والغرف
ع م مشتركة ل عم ورش المنطقة إمارة تنفذ أن ونتمنى الزراعي٬ والصندوق األعمال٬
ة ولمنطق للمزارعين ريعها ويعود ممتازة٬ فعالية لتأسيس العالقة ذات والجهات األفراد

والوطن  .»الباحة
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 مزرعة1600

 
زارع الم دد ع غ ويبل ور٬ التم ار وتج والمزارعين المتسوقين من إقباال المهرجان يشهد

من أكثر المحافظة حوالي1600في تنتج ور40٬مزرعة٬ التم من سنويا طن ألف
إلى الكبير الكرتون سعر يصل المصنع45حيث من الكرتون سعر يصل بينما رياال٬

 .رياال80-60إلى
 

المزارعين  إحجام
 

ط٬ فق األولى نسخته في المهرجان تنظيم على عمل الذي الغامدي المهرجان مؤسس أكد
محافظات ن م ا وغيره العقيق ب ل النخي زارع م ثرة ك تبنيها إلى ودعاه قديمة الفكرة أن
ة بزراع م له يزا تحف م لمنتجه ويسوق ويهم يحت ن لم زارعين الم ة وحاج الباحة٬ منطقة

إلى بالمنطقة المزارعين عدد يصل حيث التمور٬ وإنتاج لكن15النخيل مزارع٬ ألف
جدا قليل منهم المشاركين  .عدد

 
والتنظيم التنسيق  فقدان

 
يحمل ال ه وأن الحقيقي٬ بالمعنى حقيقية ليست للمهرجان األخيرة النسخ أن الغامدي بين

ذة والمنف المشاركة للجهات والتنسيق التنظيم فقدان بسبب وذلك ألحد٬ أن.اإلخفاق ا كم
م ل ن لك المهرجان٬ لتسويق ومتطلب الحضور سبب هي للمهرجان المصاحبة الفعاليات

المطلوب بالغرض يفي ال يقدم وما التسويق في تساهم جاذبة فعاليات  .يُقدم
 

ين العارض ات متطلب ق يحق ب مناس تقل مس ر مق ى إل اج يحت ان المهرج أن اف وأض
ى إل ماه مس تعديل واقترح المهرجان٬ تسبق وإعالمية إعالنية حملة وتنفيذ والمتسوقين٬

ور« للتم ة الباح ان ن»مهرج م ثر أك وي تح ة المنطق أن ا خصوص ة٬60 نخل ف أل
ن م أكثر القرى محافظة في يوجد المثال سبيل فعلى العقيق٬ في جميعها آالف5ليست

الوطني المركز إحصائية حسب  .نخلة
 

من ل ك ى وعل ات٬ التغطي لضعف ك وذل المسؤولية من جزءا يتحمل اإلعالم أن وبين
اول ويح وغيرهم زارعين الم ن م المالحظات ة بكاف ني يعت أن ان المهرج اح إنج د يري
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 .تنفيذها
 

بالعقيق للتمور والمسوقين المزارعين  مطالب
 

مناسب موقع اختيار وعدم التنظيم جهة من المزارعين من  تذمر
تشجيعية جوائز رصد  عدم

كاف بوقت المهرجان بموعد ومصانع تجار من الجهات إشعار  عدم
وإنتاجهم للمزارعين والمساعدات الدعم  غياب

هويتها التمور أفقد أخرى أنشطة ضمن المهرجان موقع  تواجد
المنطقة أنحاء جميع في كاٍف بشكل اإلرشادية واللوحات اإلعالنات  غياب

جيد إشراف وتحت مناسب بشكل للتمور حراج وجود  عدم
للتمور لمصنع بحاجة والمنطقة  المزارعون
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لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المبادرهعنوان فكرة عن رضاهم عن يعبرون التمور تجار وكبار المسئولين من مجموعه

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد1822العددالكاتب 1تكرار

رضاهم عن يعبرون التمور تجار وكبار المسئولين من مجموعه
المبادره فكرة  عن

األحساء في التجزئة أسواق في التمور مبيعات اعمال  تواصل

 
 

الدويسان  االحساء..صالح

أسواق ى عل المشرفة ان اللج ددتها ح تي ال الثالثة المواقع في المبيعات أعمال تتواصل
التمور تجار وكبار المسئولين من مجموعة عبر فيما األحساء٬ في بالتجزئة التمور بيع
أنها ش ن م تي ال ول الحل د أح اعتبروها التي المبادرة فكرة عن رضاهم عن المنطقة في
يرة كب ات كمي دس وتك اج االنت قلة ظل في كبيرة تحديات يواجه الذي التمور قطاع دعم

العالم واجهها التي الطارئة الظروف بسبب السابق٬ الموسم  .من
 

اء األحس في والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب مدير الخليل ابراهيم المهندس :يقول
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من كبير وجمهور المزارعين وباألخص الجميع٬ استحسان والقت جداً ناجحة المبادرة
 .المستهلكين

 
ى عل رت اث تي ال ة البيئي ل العوام بب وبس ا٬ م ا نوع مناسبه نه الس ذه ه اج االنت ة وكمي

في التمر ثمر كامل نضج عدم عن نتج مما ل”العذوق“النخيل تقلي ي ف تسبب ا م وهو
أفضل نة الس ذه ه ر التم وحجم وجودة نوعية أن إال عام٬ بشكل السنة هذه االنتاج كمية
ب الجان يعكس ذا وه المزارعين٬ ن م ير الكث د عن ظ مالح وهو ابقة الس السنوات ن م
ي ف اد واإلرش ة وتوعي دعم ال ديم تق ن م اء باألحس وزارة ال مكتب به يقوم الذي اإليجابي
ري ال وطرق التسميد ة وكيفي ح التلقي ة بداي ذ من المثلى الطرق وكيفية الزراعي الجانب

الثمار بجني  .منتهياً
 

دم ع ى عل ق يتف الجميع أن على الخليل المهندس يؤكد الموسم٬ لهذا التمور أسعار وعن
ع بي ة قيم أن ث حي م٬ الموس ذا له عار األس ن ع ى ن“الرض ا”الم م و وه ر التم ن م

ادل دم???يع تق تي ال ة والرعاي دمات والخ ه تكاليف ة بقيم ي يف وال دني مت رام ج و كيل
وي جل ن ب در ب ير األم مو الس صاحب من ه بتوجي اء األحس محافظة ع دف ا مم ة٬ للنخل
ل عم ة آلي ة لدراس ة العالق ذات ات جه دة ع ن م ة لجن بتكوين أمر الذي السريع للتدخل
ع وض ة كيفي ي ف ر والنظ ور التم عار أس ع لرف ول الحل اد وإيج ع البي ة وكيفي واق األس
ع ورف بالنفع يعود مما األسعار ورفع الجودة ذات المبيعات لزيادة طرق وإيجاد األسعار

المزارعين عن  .الضرر
 

د وق ور التم عار أس تحسين ي ف ساهمت ا أنه ل الخلي ن بي ادرة المب اح لنج ه تقييم وعن
ع المواق ع جمي ي ف تهلكين والمس زارعين الم ن م ترة الف ذه ه ي ف ود محم ال إقب وحظ ل
نوات الس ي ف ع ونتطل تهلك٬ والمس زارعين الم اول ومتن اق نط ي ف ًا جغرافي ة الموزع
ب المناس ت الوق ي ف ا وانطالقه تواها مس ين وتحس ادرة المب ذه ه ر تطوي ى إل ة المقبل

المطلوب  .وبالشكل
 

ام الخ ور التم تسويق اليب أس ر تطوي بل س عن ثر“أما مكتب”الن أن ل الخلي فأوضح
ول وحل ار أفك اد وإيج م الموس لهذا التجربة هذه بتقييم يقوم األحساء في الزراعة وزارة
تحسين و وه الرئيسي دف اله ى إل للوصول كال األش ف بمختل ور التم ويق لتس أخرى

المنتج جودة ورفع التمور  .أسعار
 

اء األحس ة بغرف الزراعية التنمية لجنة رئيس الرمضان صادق المهندس أثنى جانبه من
16



ة حكومي جهات دة ع ا عليه ت ووقف األحساء ة محافظ ا تبنته تي ال ادرة المب رة فك ى عل
يرة٬ كب تحديات يواجه الذي القطاع ومساعدة التمور تسويق في المحاولة بهدف وأهلية٬
موسم خالل فرضت التي والقيود العالم٬ دول أصابت التي الجائحة بسبب تأثره أبرزها

المملكة في التمور لبيع الرئيسة المواسم أنها معتبرا رمضان٬ وشهر والعمرة  .الحج
 

يواجهها التي المشاكل على للوقوف لجنة شكلت األحساء محافظة أن الرمضان بين كما
ان وك ور٬ التم تسويق م دع أنها ش ن م وأفكار حلول وطرح األحساء٬ في التمور قطاع

بالتجزئة التمور بيع أسواق مبادرة هو األفكار تلك  .أبرز
 

ون ك ت٬ الوق بعض اج تحت األسواق أن الرمضان أوضح فقد للتجربة٬ تقييمه عن أما
ف تكثي ع م تهلكين المس ن م ال االقب د يزي أن ع والمتوق دايتها٬ ب ي ف ت زال ا م ة التجرب

األسواق عن اإلعالن  .برامج
 

ح مري ه بأن م التنظي واصفا لألسواق٬ ة المنظم ان اللج ود جه ى عل الرمضان نى أث كما
المعروضة التمور جودة ضمان على ويحافظ شروط٬ أو تعقيدات  .وبدون

 
ور التم اج انت أن الرمضان ال ق ام الع ذا ه لمحصول األسعار تدني مشكلة يخص وفيما
ام الخ ور التم زون مخ أن ى إل ار وأش ابقة٬ الس وام األع ن ع بيا نس ل أق م الموس ذا له

ى إل تصل قد السابق الموسم من ة300المخزنة المملك توى مس ى عل طن ف ا.أل كم
اء األحس أن خاصة األحساء٬ خارج من للتجار مخصص برنامج هناك يكون أن اقترح

انتاجها بجودة  .تتميز
 

أن ع وتوق ة٬ عادل ير غ ا اعتبره تي ال األسعار ن ع رضاه دم ع الرمضان جل س ا فيم
ورة المتط األدوات تخدام اس د بع ن فه–تتحس وص د ح ى ي-عل االليكترون الحراج ك

ث حي ة٬ البيئ وزارة ى إل ام الع ع النف أسواق ال انتق ا ومنه المأمولة الحلول بعض وتنفيذ
اء األحس ور تم ى عل ب الطل اع ارتف مصلحة ي ف تصب ة جوهري يرات تغي سيصاحبها

تسويقه قاعدة  .وتوسيع
 

د ولي المعروف ال األعم رجل باألحساء التعاونية النخلة جمعية إدارة مجلس رئيس أما
وح الطم أن إال اب٬ ب ة فاتح بر وتعت ة موفق ا بأنه ادرة المب وصف د فق العفالق حسن بن

بكثير  .أكبر
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ا اعتبره د فق ة٬ المنظم ان اللج ددتها ح تي ال ة بالتجزئ ور التم ع بي ع مواق العفالق وانتقد
ق طري ة جه من األحساء محافظة مداخل على مواقع اختيار كان واألفضل مناسبة غير

الرياض وطريق أن.الدمام ن يمك ان ك ري لل ة العام ة المؤسس مواقف أن العفالق وبين
ق طري جهة ن م األحساء دخل م ى عل ومرن ير كب وق س م لتنظي با مناس ا موقع ون تك
الملك منتزه موقع واعتبر الرياض٬ طريق بداية على مماثلة مواقع اقترح كذلك الدمام٬
للمبادرة المنظمة اللجنة اختارتها التي المواقع عن وبديال ممتازا موقعا البيئي  .عبدهللا

 
اج االنت أن ى إل الق العف ت لف د فق الموسم٬ لهذا التمور من األحساء إلنتاج تقييمه عن أما
دس تك ى إل بب الس ع ورج ة٬ متدني عار األس أن إال ير٬ كب رة الثم اس ومق م وحج د جي

السابق الموسم من التمور من كبير  .مخزون
 

من الصادرات ات عملي ر تطوي أن الق العف ن بي ور٬ التم تسويق اليب ألس ه رؤيت وعن
تسويق م دع ات آلي م أه د أح بر يعت دة٬ البعي دول لل خاصة الشحن ات آلي ر تطوي خالل

 .التمور
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الخبر تفاصيل

الخبر التاسععنوان يومه الصقور462..في مزاد حصيلة لایر ألف

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3413العددالكاتب 1تكرار

التاسع يومه الصقور462..في مزاد حصيلة لایر  ألف

تقديم"الحارثي" بعد شاهين لفرخ األولى بالبطاقة  ألفا70ًظفر

 

السعودية األنباء  الرياض-)واس(وكالة

صفقات حصيلة وم"بلغت الصقور"الي ادي ن زاد م ام أي ع ألفلایر"462"تاس
َملهم في عبدالعزيز الملك مهرجان أرض على صقور٬ ستة بيع  .بعد

 

األولى..وتفصيالً البطاقة على المنافسة شاهين"بدأت للطاروح"فرخ عيبة الش طرح
طوله مثل عرضه الجدعاني٬ مبارك بن ه15أيمن ووزن ا٬ً ان890إنش وك ا٬ً جرام

تقديم بعد به ظفر الذي الحارثي جدعي بن هللا ضيف نصيب  .ألفلایر70من
 

على المنافسة بدأت قرناس"بعدها غنيم"شاهين خور اطن"طرح الب ر للطاروح"حف
عرضه ري٬ العم د محم بن ه15صقر وطول ش٬ اإلن ونصف اً ع14إنش ورب اً إنش

ه ووزن ش٬ بـ1000اإلن ارثي الح جدعي ن ب هللا يف ض واشتراه رام٬ ألف40ج

19



 .لایر
 

على الثالثة المزاد بطاقة اهين"وكانت ش د"فرخ محم ن ب ي عل للطاروح غ راب طرح
عرضه القريقري٬ ه15حسن وطول ا٬ً ه14إنش ووزن ش٬ اإلن ونصف اً 850إنش

بقيمة العجمي حمد بن عبدالمحسن به وظفر الرابعة46جراما٬ً البطاقة أما لایر٬ ألف
على قرناس"فكانت رابغ"شاهين طرح عواد-٬ عبدالقادر بن بندر للطاروح الخرار

ه عرض ني٬ ه15الجه وطول ش٬ اإلن ع ورب ًا ه15إنش ووزن ا٬ً ربع إال ًا 950إنش
بـ العال أبو علي عاصم إلى وذهب  .ألفلایر40جراما٬ً

 

ى عل الخامسة المنافسة اس"وجاءت قرن اهين ز"ش عبدالعزي للطاروح رايس ال طرح
عرضه الصبحي٬ ان جميع مسفر ه15بن وطول ش٬ اإلن ونصف اً إال15إنش اً إنش

ووزنه مقابل1004ربعا٬ً العنزي شايم بن بندر المشتري به وظفر ألف61جراماً
 .لایر
 

على كبيرة إثارة السادسة المنافسة اهين"وشهدت ش رخ ن"ف للطاروحي رايس ال طرح
عرضه الصبحي٬ دان حم ن ب ر وعم الصبحي ي عل بن شرطة16٬يوسف إال اً إنش

ووزنه15وطوله اإلنش٬ ونصف بـ995إنشاً ه علي دة المزاي دأت وب 100جراما٬ً
مقابل شايم بن بندر عليه يستحوذ أن قبل لایر  .آالفلایر205ألف
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الخبر تفاصيل

الخبر السعودية"بينهاعنوان تدرّب4"..أرامكو البن"جهات بالريث"مزارعي

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

السعودية"بينها تدّرب4"..أرامكو البن"جهات  بالريث"مزارعي

رؤية وفق كافة العقبات بتذليل المزارعين وعد لبدة  2030ابن

 

اإللكترونية سبق  جازان-صحيفة

ة التدريبي دورة ال الق انط وم٬ الي دة٬ لب ن ب ر ناص ن ب ل فيص ث الري افظ مح ى رع
مبادرة أرامكو"البُن"لمزارعي شركة مع بالتعاون بالمحافظة البر جمعية أقامتها التي

الجبلية المناطقة وتعمير تطوير وهيئة جازان وجامعة  .السعودية
 

المحافظة ان وأعي ن الب اج وإنت ة بزراع ن والمهتمي زارعين الم ن م دد ع الدورة حضر
النجادي يحيى صمعان والشيخ السلمي٬ رمادي محمد أحمد الشيخ  .ومنهم

 

اإلنسان ة وتنمي الصعاب ل ك ذليل بت د ووع زارعين للم شكره لبدة٬ ابن قّدم جهته٬ من
ة المملك ة لرؤي اً وفق ان ن2030والمك م الً ك كر ش ا كم ي:٬ الفيف در بن دس المهن
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الغيث أبو أسامة والدكتور خميرة حبيب  .والدكتور
 

جهود السعودية"وثمّن الفضل"أرامكو ا له ان ك تي هللا-ال ز-بعد وتحفي تشجيع ي ف
الجبلية المحافظة في البن زراعة في واالستمرار للبدء المزارعين  .ودعم

 

ن للب ق توثي ة رحل دأ ب د ق تراث ال ى عل ة للمحافظ عودية الس ة الجمعي ن م ق فري ان وك
ة ومحافظ ث الري محافظة ن م ل بك ازان ج ة بمنطق ة الجبلي المحافظات ي ف ي الخوالن

للتراث العالمية المنظمة في البن تسجيل بغرض مالك بني  ".اليونسكو"الداير
 

محافظة ا به يز تتم تي ال واع األن م أه ن م د واح الصخري ن الب أن ى ال ارة االش تجدر
الطبيعية واألسمدة األمطار مياه تجمعات على ويعتمد ات..الريث بكمي محصوالً وينتج

ج الخلي دول ن وم السعودية داخل ن م ا عليه ون ويقبل وة٬ القه عشاق تستهوي متفاوتة٬
عديدة أخرى أنواع  .بجانب
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الخبر تفاصيل

الخبر مالكعنوان بني داير في الحارة العين من االستفادة بإعادة مطالبات

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3413العددالكاتب 1تكرار

مالك بني داير في الحارة العين من االستفادة بإعادة  مطالبات

واالستشفاء السياحي لالستمتاع اآلالف يقصده منتجعاً  كانت

 

المواسي  جازان-محمد

ارة الح ن العي ن م تفادة باالس ازان٬ ج ة منطق ي ف ة المختص ات الجه ون٬ مهتم ب طال
ة٬ بالمغلق بيهة ش ع مواق إلنشاء مياه أنابيب مّد أو وتطويرها٬ مالك٬ بني الداير بمحافظة

الزوار تستقطب التي المواقع من أنها مؤكدين  .واستثمارها٬
 

ياحياً س اً منتجع ازان٬ ج منطقة شرقي مالك بني الداير محافظة في الحارة العين وكانت
ع كموق قصده ى إل باإلضافة ا منه اه المي دفق ت وة لق نظراً زوار٬ ال وآالف مئات يجذب

 .استشفائي
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ن المهتمي ا دع ا مم الق؛ واإلغ ال لإلهم ارة الح ن العي ت تعرض نوات٬ س دة ع ذ ومن
منها واالستفادة بتطويرها  .للمطالبة
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الخبر تفاصيل

الخبر باألحساءعنوان العمالقة األشجار وزراعة لنقل حديثة معدة

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

باألحساء العمالقة األشجار وزراعة لنقل حديثة  معدة

 

 األحساء-مكة

 

رت األحساءوف ة ىأمان وإل ن م رة والمعم ة العمالق األشجار ل ونق ر لحف ة حديث دة مع
والميادين والحدائق  .المتنزهات

 

 

ة٬ والزراع ل النق ي ف وسرعتها قوتها حيث من العالية الفنية بمواصفاتها المعدة وتمتاز
ل نق ي ف ة التقليدي ة بالطريق ة مقارن األشجار٬ زراعة ادة وإع ل نق نجاح نسب يزيد مما
ى إل افة إض ئيلة٬ ض ا نجاحه بة ونس ت والوق د الجه تنزف تس ت كان تي وال جار٬ األش

والنقل التجهيز عملية  .صعوبة
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رد الف نصيب ع ورف اتي النب اء الغط ادة زي أهداف مع تماشيا المعدة توفير مبادرة وتأتي
هم يس ذي وال اة٬ الحي ودة ج امج برن ز تعزي ي ف اهمة والمس الخضراء٬ المسطحات من
ة القيم ذات رة المُعم جار األش ى عل ة والمحافظ ري٬ الحض المشهد ين تحس ي ف دوره ب
ذ تنفي ترض تع ا كونه ن م رغم ال ى عل ا به اإلضرار دم ع ى عل د والتأكي ة المهم البيئية
ة مدروس بخطط المبادرة يتطلب الذي األمر الحاضرة٬ في والخدمية التنموية المشاريع

ذلك  .لتحقيق
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لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر م300عنوان وعسير..3ألف والباحة لمكة جديدة تحلية محطة

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21000العددالكاتب 1تكرار

م300 وعسير..3ألف والباحة لمكة جديدة تحلية  محطة
 
 

أبورياح  الباحة-عبدالرحمن

ر لتطوي دم التق ى إل ة الراغب ات الجه دودة المح اه المي لشراكات السعودية الشركة دعت
بالتناضخ ر البح اه مي ة تحلي ة تقني تخدام باس تصميمها م يت اه المي ة لتحلي تقلة مس محطة

حوالي بعد وعلى مكة منطقة في الواقع محيسن رأس في ة130العكسي منطق من كم
وحوالي األحمر300الباحة البحر ساحل على مكة٬ جنوب  .كيلومتر

 
ى عل ا وموقعه اعي االجتم ل التواص ات منص ي ف ابها حس بر ع ركة الش حت وأوض
تقلة المس اه المي محطات اريع مش ن م مجموعة عطاءات طرح تعتزم أنها (االنترنت

IWPs.(إنتاجية قدرة بصافي المشروع إنشاء سيتم مكعب300,000حيث تر م
تغذي وس ة التحتي ة البني ع وجمي اه المي ة تحلي محطة وسيشمل المحالة اه المي ن م يومياً

وعسير والباحة مكة مناطق تنافسية.المحطة مناقصة إجراء تعتزم أنها الشركة وبينت
ور مط ار ورين(الختي مط اد اتح ون يك د ق ذي ذ)وال وتنفي راء وش ل وتموي ر لتطوي

المشروع وصيانة مدته.وتشغيل امتياز عقد  .عامًا25بموجب
 

د موع ي ف المناقصة في بالمشاركة اهتمامها تبدي أن المهتمة األطراف الشركة وطلبت
القادم5أقصاه  .2020نوفمبر

 
محطة ن م اه المي ضخ ة قل ن م الماضي الصيف خالل ت عان الباحة ة منطق أن يذكر

الباحة منطقة في المياه شح في تسببت الذي األمر المكرمة مكة في المياه  .تحلية
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لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جدة8ضبطعنوان في البحري الصيد نظام خالفوا ومقيمين مواطنين

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 23تكرار

جدة8ضبط في البحري الصيد نظام خالفوا ومقيمين  مواطنين

 

يوسف:جدة بن  ياسر

ي ف مكية٬ الس ثروة ال دة وح ي موظف ع م اون بالتع دة٬ بج دود الح رس ح ال رج ح نج
و?ضبط ثروات?مواطنين ال ة وحماي تثمار واس البحري الصيد أنظمة خالفوا مقيمين

للمملكة اإلقليمية المياه في الحية  .المائية
ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع لف ام الع دير الم ح وأوض
ات للمخالف واستالم ضبط محضر تحرير جرى أنه الغامدي٬ هللا جار بن سعيد المهندس
ال حي النظامية اإلجراءات واتخاذ المخالفة٬ الصيد أدوات ومصادرة الحدود٬ حرس من

28



 .المخالفين
 

الغامدي وارب:وأضاف ق ى عل ية تفتيش بجولة القيام عند السمكية الثروة موظفو تمكن
بحوزتهم المصرية ية الجنس ن م صيد املين ع ضبط من اد٬ الق بمركز باك“الصيد ش

ة مخالف ايلون ن يد رس”ص ح ع م اون بالتع بط ض ر محض ر وتحري ادرتها مص ت تم
ز مرك من واردًا ر آخ بالًغا مكية الس ثروة ال و موظف باشر ا كم اد٬ الق ز بمرك الحدود

وزتهم بح د ُوج م ومقي واطنين م ود بوج ة بالطفي دود الح رس ة)?(ح بحري ات مسدس
ز مرك من الوارد البالغ السمكية الثروة موظفو باشر كما البحري٬ الصيد لنظام مخالفة

وجود عن بصروم٬ الحدود ة?حرس وحماي تثمار واس صيد لنظام الفين مخ واطنين م
ة مخالف صيد أدوات بحوزتهم د ووج للمملكة٬ اإلقليمية المياه في الحية المائية الثروات

البحر”مشك?“ وسرطان صغيرة وأسماك ة بحري وأصداف مقص“٬ و وتمت”أب ٬
دم لع ر البح رطان وس ماك األس ن م ص والتخل ر البح ى إل ة البحري داف األص ادة إع

اآلدمي لالستهالك  .صالحيتها
 

الغامدي“وأكد ام”المهندس نظ ات مخالف ن م للحد ة الرقابي الجوالت وتكثيف استمرار
الحية المائية الثروات على حفاًظا بالمنطقة السمكية  .الثروة

 

تمت ه أن الكي٬ الم راهيم إب دس المهن دة بج السمكية ثروة ال دة وح دير م أكد جانبه٬ من
ح اللوائ حسب الفين المخ مع اإلجراءات استكمال وتم المخالفة٬ األدوات جميع مصادرة

الحاالت هذه مثل في المتبع النظام حسب إتالفها وسيتم  .واألنظمة٬
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لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حملةعنوان يطلق المهد بمحافظة البيئة وزارة خضراء"مكتب "لنجعلها

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

حملة يطلق المهد بمحافظة البيئة وزارة خضراء"مكتب  "لنجعلها

● 

المنورة  واس-المدينة
المهد محافظ بحضور اليوم٬ المهد بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزراة مكتب أطلق
ات الجه ن م دد وع المطيري سبعان والمياه البيئة وزارة مكتب ومدير المورقي مبارك

حملة خضراء"الحكومية٬ .لنجعلها " 

اون بالتع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة بها تقوم التي الجهود ضمن الحملة هذه وتأتي
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التصحر ومكافحة النباتي الغطاء لتنمية الوطني المركز  .مع
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لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عسيرعنوان بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير يستقبل العواشز

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير يستقبل العواشز
عسير  بمنطقة

 

القحطاني-األمواه-عسير  أسماء

رع ف ام ع دير م وم٬ الي ه بمكتب واه األم افظ مح العواشز عبدهللا بن علي األستاذ استقبل
دس المهن ير عس ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ ق/وزارة والفري ني الويم دهللا عب

للمحافظه زيارته في وذلك له  .المرافق
 

رحب اللقاء بداية د”العواشز”في العدي ة مناقش تمت ك ذل د بع م ث الويمني بالمهندس
واه األم ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ه بالبيئ ة المتعلق وعات الموض و ات الطلب ن م

المرتبطه بالمحافظة.والمراكز واألعيان والنواب المشائخ من عدد اللقاء  .حضر
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لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والعرينعنوان والعماير الصبيخة ووحدات اآلمواه محافظ يزور عسير بيئة مدير

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

والعماير الصبيخة ووحدات اآلمواه محافظ يزور عسير بيئة مدير
 والعرين

 
 

مرشد بن  أبها-عبدالرحمن

ة بمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ني الويم دهللا عب دس المهن ام ق
رع للف ة التابع رين والع والعماير الصبيخة لوحدات بزيارة سير,عسير ني الويم د وتفق

ا احتياجاته اقش ون وحدة كل بها تقوم التي المهام الوحدات مدراء مع واستعرض العمل
وجدت ان ل العم ن,ومعوقات ب ي عل تاذ االس واه االم افظ لمح ارة بزي ني الويم ام ق ا كم

العواشز دهللا ن,عب ب احي من ن ب ر ناص تاذ االس الصبيخة ز مرك رئيس ا ايض ى والتق
شفلوت بن عشق بن ناصر االستاذ العمائر مركز رئيس وكذلك رئيس.شفلوت وايضا

تعراض اس ارات الزي ذه ه خالل وتم غاصب٬ ال سعيد بن هادي االستاذ العرين مركز
كنهل القائمة والمشاكل والزراعية٬ البيئية المجاالت في بالمنطقة للنهوض التعاون سبل

33



وغيرها والزراعة.الرمال اه والمي ة البيئ وزارة تنفذها التي البرامج استعراض تم كما
ة لكاف تصل ان ى عل ل والعم ية الماش ي ومرب زارعين للم ة المقدم الدعم برامج وكذلك

لها والمستحقين  .المستفيدين
 

من ثر اك تضم تي ال اني القحط دهللا عب ن ب هادي المواطن مزرعة على ايضا وقف كما
نخيل شجرة وسبعمائة الشيخ.الف دان حمي ال ل قبائ لشيخ بزيارة قام ن/كما ب دهللا عب
الحميداني عائض  .فجحان

 
ة لكاف ه زيارات امج برن من ض أتي ت ارة الزي ذه ه ان ني الويم د اك ارة الزي ة نهاي ي وف
ا احتياجاته ى عل وف للوق ير عس ة منطق ي ف وزارة ال رع لف ة التابع والوحدات ب المكات
اء ابن ة خدم ي ف عملها تأدية لها ليتسنى تواجهها قد التي الصعوبات كافة تذليل ومحاولة

اوجه اكمل على  .المنطقة
 

رع بف ام االقس اء ورؤس االدارات دراء م ن م ون مك عمل فريق الويمني المهندس رافق
عسير بمنطقة  .الوزارة
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لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العنبعنوان بزراعة تختص حقلية مدرسة إلنشاء مشتركة مذكرة يوقع بالباحة البيئة عام مدير

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

حقلية مدرسة إلنشاء مشتركة مذكرة يوقع بالباحة البيئة عام مدير
العنب بزراعة  تختص

 

 متابعات-الباحة

م ة الباح ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ع اح/وق مفت د فه
ة بفاكه تختص حقلية مدرسة إلنشاء مشترك تعاون مذكرة الثالثاء امس ظهر الزهراني

واطن الم ع م ب ماة/العن المس ه مزرعت ي ف ي الزهران ي عل دوي ب هللا د دة(عب )بج
د ام الع المدير نائب بحضور بالباحة بمنطقة الوزارة فرع بمقر وذلك المندق /بمحافظة

أ ة الزراع ادارة دير وم دي الغام واز م/ف ي الزراع اد االرش دير وم دي الغام ايف /ن
الزراعة بإدارة العمل وفريق الزهراني  .صالح

 

ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ع وق ان سبق ث حي ا نوعه ن م ة الثاني ي ه ذكر الم د وتع
عيد س واطن الم ع م ة مماثل ذكرة م ي الماض طس أغس هر ش ة نهاي ة والزراع اه والمي
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من د المزي ع لتوقي رع الف ع ويتطل ان الرم بفاكهة تختص حقلية مدرسة إلنشاء بخروش
مجاالت عدة في مستقبال  .المذكرات

 

النموذجية الحقلية البرامج وتنفيذ تطوير في الطرفين اهداف تحقيق الى المذكرة وتهدف
ا فيه ادية االرش األنشطة ق ة٬,لتطبي الزراعي ات والتقني رات المبتك ي وتبنِّ ر نش ذلك ك

ا مم زارعين للم وإيصالها الزراعية المجاالت مختلف في االبحاث نتائج من واالستفادة
زارع للم ة اإلنتاجي دارة والج الكفاءة رفع في ى,يساهم عل اظ والحف ة التكلف خفض ع م

اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ن م ل عم ق فري وين تك يتم وس ة٬ الطبيعي وارد والم اه المي
ا عمله م يت تي ال اإلنجازات ومراقبة سنوية عمل خطة لوضع الباحة بمنطقة ,والزراعة
ي ف والمشاركة واالستشارات والتوصيات الفنية الخدمات بتقديم العمل فريق سيقوم كما

المطلوبة والتوعوية واإلرشادية التدريبية األنشطة  .تنفيذ
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لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عملعنوان ورشة شقراء بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب أقام المزارعين من كبير عدد الزراعية(بحضور الممارسات
المحمية البيوت في )السليمة

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة أخبار
)عام(

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

والمياه البيئة وزارة مكتب أقام المزارعين من كبير عدد بحضور
عمل ورشة شقراء بمحافظة الزراعية(والزراعة الممارسات

المحمية البيوت في  )السليمة

 

الجلي_شقراء  .عبدهللا
الخاصة ة الفني ل العم ورشة ينفذ شقراء بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب
ة بكثاف ه بزراعت تهر تش ذي وال ر األحم ل الفلف لمحصول السليمة الزراعية بالممارسات

المواطن مزرعة في شقراء ات/محافظة فعالي ضمن الورشة وهذه الحسن عبدالعزيز
38



ر األمي ي الملك السمو صاحب من ين بتدش ت انطلق تي وال ادية اإلرش ة الزراعي ة القافل
ن م ير كب ام بإهتم تحض تي وال اض الري ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب در بن ن ب فيصل
ة الزراع ة بوكال ة ممثل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ن م ة وبمتابع يدة الرش حكومتنا
ل العم ارة مه ان اتق ذلك وك ة المعرف الل خ من زارع الم توى مس ع برف ترغب تي وال
ه وجودت اج اإلنت توى مس ع ولرف أفضل زراعة نحو المزارع وتوجيه سلوكيات وتعديل

سيف أسامة الدكتور المجال هذا في الخبرة ذوي من فيها حاضر  .وقد
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لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وزارةعنوان فرع عام المستودعات”البيئة”مدير موظفي من عدداً يكرم المكرمة مكة بمنطقة

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

للعطاء"الغامدي" وحافزاً المتميز االداء  نظير

وزارة فرع عام عدداً”البيئة”مدير يكرم المكرمة مكة بمنطقة
المستودعات موظفي  من

 
 

الزهراني  متابعات-صالح

المهندس:جدة المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير كرم
ة البيئ وزارة رع لف ة التابع تودعات بالمس يزين المتم وظفين الم دي الغام هللا ار ج سعيد
ل العم ي ف يزاً متم أداء دموا وق ازة ممت ائج نت وا حقق ذين وال ة بالمنطق والزراعة والمياه

العطاء على لهم حافزا  .لتكون
 

د:وهم زاه و ٬ المطيري ومشعل العمري٬ عبدالرحمن سعيد بالفرع المستودع مدير
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شوك يحيى والصيانة التشغيل مدير و ٬ الورشة مدير البالدي وفايز  .زيلعي٬
 

الخدمات ادارة دير م بحضور ة البيئ وزارة فرع عام مدير سعادة قبل من تكريمهم وتم
ي ترك ه والحرك والورشه والمخزون تودعات المس مشرف و العلياني سحيم المشتركة

 .العكاس
 

تجلب”الغامدي“وحث تي ال الجميلة األمور من فهي العمل في التفاؤل على الموظفين
داف أه ق لتحقي الجهود من أعلى مستوى وبذل الكثير وفعل العطاء على وتحفز السعادة

 .الفرع
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لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جهودهعنوان على وتقدير شكر خطاب يتلقى الغامدي

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3116العددالكاتب 1تكرار

جهوده على وتقدير شكر خطاب يتلقى  الغامدي

 
 
 

مسلط-أزد  :سلطان
اه والمي ة البيئ وزارة رع بف المؤسسي االتصال ادارة دير م دي الغام حاتم االستاذ تلقى
ك وذل ني الويم دهللا عب دس المهن رع الف دير م عادة س ن م وتقدير شكر خطاب والزراعة

عمله مهام اداء في وتميزه تفوقه  .نظير
 

ه نقل احدث د وق التميز ب ا له والمشهود الرائعة الكفاءات من الغامدي حاتم االستاذ ويعد
عسير في البيئة وزارة بفرع المؤسسي االتصال ادارة في  .نوعيه
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لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مشروع"التحلية"عنوان من الضخ لبدء الطائف"تتأهب مياه نقل "الخرمة/رنية/تربة–نظام

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 18تكرار

مشروع"التحلية" من الضخ لبدء الطائف"تتأهب مياه نقل –نظام
 "الخرمة/رنية/تربة

 

 واس-الرياض
والتشغيل ب األنابي خط ة تعبئ ي ف دء للب ة المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس تتأهب

د الجدي روعها مش ي ف ة الرئيس خ الض ة لمحط بي ائف"التجري الط اه مي ل نق ام –نظ
ة/رنية/تربة لبرنامج"الخرم ة المواكب تراتيجية اإلس اريعها مش ن م داً واح د يع ذي ال ٬

ة المملك ة رؤي تهدفات مس تحقيق إلى والرامية الوطني٬ ن2030التحول األم ز لتعزي
المائية الموارد من المستدامة واالستفادة  .المائي
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د بجه ائي الكهرب ار التي وإطالق توصيل ال أعم من أخيراً االنتهاء أ.ف.م14.5وتم

والمحافظات اطق للمن اه المي ل لنق ة الرئيس المضخات لتشغيل األولى٬ الضخ محطة في
والباحة الطائف في المستفيدة والقرى  .والمراكز

 
للمشروع التصميمية السعة يتجاوز/3م156.248وتبلغ بطول كيلومتر100٬يوم

وقياء وشقصان سديرة بينها والقرى المدن من عدد إلى المحالة المياه إيصال في ويسهم
سر وقرى ليه٬ وادي إلى مرة ألول المياه إيصال سيتم فيما وأبوراكة٬  .وغزايل
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لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيةعنوان التكنولوجيا من االستفادة لبحث مؤتمراً يعقدان التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية والمؤسسة للتنمية اإلسالمي البنك

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ عالميةتصنيف المياه(أخبار و البيئة
)والزراعة

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية والمؤسسة للتنمية اإلسالمي البنك
الزراعية التكنولوجيا من االستفادة لبحث مؤتمرًا  يعقدان

 

 
المنورة  واس-المدينة

التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة ة)ITFC(عقدت للتنمي اإلسالمي والبنك ٬
)ISDB) الزراعة) اإلسالمي)قسم ك البن ة لمجموع ال األعم منتدى مع بالتعاون ٬

وان)ثقة(للتنمية بعن راً مباش مشتركاً مرئياً مؤتمراً ي"٬ ف ة الزراعي ا التكنولوجي دور
تدامة واالس ذائي الغ ن األم ة"تحقيق الزراعي ات التكنولوجي دور مناقشة دف به ك وذل ٬

الغذائي األمن وتحقيق الغذاء توفير في مناخياً الذكية  .المستدامة
 

اإلسالمي ك البن م تنظي ن م ادرة مب ة الزراعي ا التكنولوجي حول ي المرئ ر المؤتم د ويع
دول ال م دع ى إل دف وته ٬ ارة التج ل لتموي المية اإلس ة الدولي ة والمؤسس ٬ ة للتنمي
ع ومناف درات ق ن م تفادة االس ن م ا وتمكينه المي اإلس اون التع ة منظم ي ف اء األعض
ارة التج ز تعزي ى عل يز والترك ٬ الزراعي القطاع في النمو عجلة لدفع الرقمي التحول

الزراعية المنتجات تطوير في االستثمار  .وتحفيز
 

كفاءات لتعزيز الواعدة الزراعية التكنولوجيا حلول على الضوء المرئي المؤتمر وسلط
ى عل ز رك ا كم ٬ المي والع ي واإلقليم ي المحل توى المس ى عل ة الزراعي ة القيم سالسل
من تي ال ة المتاح ة الزراعي ا التكنولوجي حلول مختلف واستعرض البيئي الوعي تعزيز
٬ وإصالحها ة البيئ ى عل اظ الحف ي ف إيجابي بشكل وتسهم فاعالً دوراً تلعب أن الممكن
حاب أص ف مختل ن بي تراتيجية إس راكات ش يس تأس ة إمكاني ي ف ر النظ ن ع الً فض
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ات الممارس ل أفض ني وتب ة الزراعي ا التكنولوجي ول حل ات تطبيق ورة لبل لحة المص
القطاع هذا لتطوير الفاعلة  .الزراعية

 
ي هان دس المهن ٬ ارة التج ل لتموي المية اإلس ة الدولي ة للمؤسس ذي التنفي رئيس ال ى وألق

بالقول وأشار االفتتاحية سنبل٬الكلمة عمل:"سالم فرص العالمي الزراعي القطاع يوفر
أّن بمعنى ٬ شخص مليار ل1لنحو ك ن بي 3٬من القطاع ذا ه ي ف ون يعمل أشخاص

من أكثر األعضاء230وهناك دول ال ي ف ة الزراع ال مج في يعملون شخص مليون
المتوسط ن م ير بكث ل أق ة اإلنتاجي دل مع إّن ف ك ذل ومع ٬ اإلسالمي التعاون منظمة في

والتكنولوجيا المعرفة خالل من إال الفجوة هذه سد الممكن غير من لذا  ."العالمي٬
سنبل ة:"وأضاف بأهمي ن يقي دينا ل ارة التج لتمويل اإلسالمية الدولة المؤسسة في نحن

ن م ن نتمك تى ح المصلحة أصحاب مختلف بين إستراتيجية شراكات تأسيس وضرورة
أهمية على التأكيد وأود ٬ البيئية واالستدامة الغذائي األمن قضايا لمعالجة ٬ معاً التعاون
راف األط ددة المتع ة التنمي وك وبن ات الحكوم ه تلعب أن ن الممك ن م ذي ال دور ال
ول حل وردي وم ية األساس لع الس ار وتج ة الزراعي ركات والش ة المالي ات والمؤسس
والمؤسسات األبحاث ز ومراك ة القانوني الشؤون ي ف المختصة والشركات التكنولوجيا
ي ف مباشر كل بش هم يس أن اون التع ذا ه أن ش ومن داف األه ذه ه ورة لبل ٬ ة األكاديمي

وهي المستدامة٬ التنمية أهداف الجوع:تحقيق على التام والقضاء ٬ الفقر على القضاء
البر في الحياة وأخيراً ٬ المناخي والعمل ٬ المسؤوالن واإلنتاج واالستهالك ٬." 

 
ى إل ة فوري ة ترجم من وتض ة اإلنجليزي ة باللغ م أقي ذي ال ٬ ي المرئ ر المؤتم أّن ذكر ي
رز ألب ة تقديمي وعروض موسعة نقاشية جلسات تخللته ٬ والروسية والعربية الفرنسية
ارة التج ل وتموي ة الزراعي ا والتكنولوجي ة الزراع ال مج ي ف المتمرسين القطاع خبراء
اله ت ٬ بالقطاع الصلة ذات القضايا أهم حول البناءة وأفكارهم آراءهم استعرضوا الذين

المطروحة األسئلة على لإلجابة موّسعة صحفية  .جلسة
 

ي ف و العض أدار ه جهت ن ه"م مونبليي االبو م ق ات"فري المعلوم ا تكنولوجي تاذ وأس
ية النقاش ة الجلس ٬ اه ك دو محم دكتور ال ا نيجيري ي ف ة األمريكي ة الجامع ي ف بة والحوس

بعنوان المؤتمر في "األولى بيئًيا: المستدامة كارلو"الزراعة من كل إليها انضم التي ٬
ة والزراع األغذية منظمة في مشروع منسق ريمبالي٬)FAO(برافي٬ ت والس ونيك ٬

ة الزراعي ة للتنمي دولي ال ندوق الص ي ف رئيس ال ي اإلقليم اخ والمن ة البيئ ائي (أخص
IFAD(ي الغذائ ن األم وأخصائي العالمية الممارسات رئيس جاما٬ بشير والدكتور ٬
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ة لمؤسس ي اإلقليم دير الم رادان٬ ب ف وراجي ٬ ة للتنمي المي اإلس ك البن ي ويس"ف س
كمبوديا"كونتاكت  .في

 
من االستفادة سبل المشاركين مع مختلفة ميادين في المتخصصون المحاضرون وناقش
تشمل راسخة قيمة سالسل وتأسيس المحاصيل غلة لتحسين المتاحة الممارسات أفضل
ة الطبيعي وارد الم إمدادات نطاق وتوسيع البيئة حماية جانب إلى ٬ والنساء الشباب فئتي

حول ديمي تق عرض ذلك تال ٬ الزراعة لنظم االقتصادية الكفاءة منصة"واستمرارية
ي الزراع ي الرقم ع ة"المجتم لمؤسس ار واالبتك ة المعرف دير م ير٬ فوت ول ب دمها ق

Grow Asia. 
 

اإلسالمي ك البن ي ف ذائي الغ ن األم ائي وأخص ة العالمي ات الممارس س رئي ال ق دوره ب
جاما بشير الدكتور ٬ المزارعون:"للتنمية كل يش تي ال تدامة المس ة الزراعي م النظ إّن

ى عل ز ترتك أن ي ينبغ ٬ ا له ة الدافع وة الق الصغيرة ة الزراعي احات المس أصحاب من
ي تبن عن فضالً ٬ ة الفاعل اركة المش ى عل الخاص القطاع لتحفيز راسخة قيمة سالسل
توى المس وغ بل ل أج ن م ة للغاي م مه ر أم ذا وه ٬ ار واالبتك ا والتكنولوجي وم العل ج نه

األسواق وتقلبات المناخي التغير لمواجهة الالزمة القدرات وبناء  ."المطلوب

 
د عب ارك م ل نبي ضمنهم ومن المحاضرون تعرض اس الثانية٬ النقاشية الجلسة وخالل

لشركة التنفيذي الرئيس ٬ ونميزلرInoks Capital٬المسيح س ان أكم يرغول وب ٬
في الزراعية المصرفية الخدمات تسويق العصيفيDenizBank٬رئيسة ين وياس ٬

ي ف ريك ولAfricInvest Groupالش ح ددة المتع ب الجوان ذات وراتهم تص ٬
المستدامة" الزراعة وتطوير دعم في المالية المؤسسات  .دور

 
ة حقيقي اءات وكف ًا فرص ح يتي ا التكنولوجي ى عل س رئي بشكل ز المرتك وم الي الم الع إّن
ات التكنولوجي ن م د العدي اك وهن ٬ د التوري سالسل ن م دءًا ب ي الزراع اع للقط ة داعم

ل الكت سالسل ا كتكنولوجي الزراعة قطاع ي ف حاسماً تغيراً تُحدث التي وك"الجديدة بل
و"إنترنت"و"تشين االصطناعي ذكاء وال ات"األشياء عن"الروبوت ة أمثل د تع تي ال ٬

ة األغذي أنظمة تحوِّل أن المتوقع من التي والناشئة المستجدة الرقمية التقنيات من العديد
إلى ة"والزراعة الرابع الزراعية (الثورة "Agriculture 4.0(ينعكس ذا وه ٬

ي ف ل المتمثِّ ة للتنمي اإلسالمي ك البن ل قب ن م ع المتّب د الجدي ال األعم ج نه في بوضوح
التنمية"مفهوم أجل من األسواق ة"صناعة التنمي داف أه لتحقيق رئيس عامل أنه كما ٬
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العام بحلول  .2030المستدامة
 

٬ األعضاء دول ال ي ف الزراعي القطاع و نم ين تحس إلى الرامية المبادرات إطار وفي
ارة التج ل لتموي اإلسالمية ة الدولي ة المؤسس خالل من ة للتنمي اإلسالمي ك البن يقوم س
يتين رئيس دخل وت دعم ادرتي مب بتنفيذ ٬ البنك لمجموعة التابعة المؤسسات من وغيرها
ن للمزارعي ح تتي تي ال ة الكامل دورة ال ذات المي اإلس ل التموي ات منتج ديم تق مالن تش
ة تدريبي رامج ب ة إقام ى إل باإلضافة ٬ المحاصيل ة لزراع مسبق تمويل على الحصول
ى إل ول الوص رص ف ين لتحس ي المؤسس دعم وال ة الزراعي ات الممارس ل أفض ول ح

الزراعية المنتجات من واالستفادة  .األسواق
 

ا أيًض ارة التج ل لتموي المية اإلس ة الدولي ة المؤسس تقدم س ٬ ادرات المب ذه له ا ودعم
قل وص اء لبن لة الص ذات ة الزراعي ركات والش زارعين للم ة الالزم ة التقني اعدة المس
ة٬ الزراعي اءة والكف ة اإلنتاجي ين لتحس الرقمية الوسائل استخدام من يمكّنهم بما قدراتهم

العالمية األسواق إلى المباشر للوصول لهم الفرصة إتاحة  .مثل
 

استمر الذي المباشر المرئي للمؤتمر الختامية الكلمة بإلقاء ٬ كاه محمدو الدكتور واختتم
فيه وشارك ٬ ونصف دول800ساعتين ال ي ف ة الزراع وزارات مختلف من شخص

٬ األعضاء دول ال ي ف ة الزراع وشركات ٬ األطراف ددة متع التنمية وبنوك األعضاء
ي المرئ ر المؤتم ن م ة الثاني خة النس تعقد وس ٬ ارة مخت ة وزراعي ة أكاديمي ات ومؤسس

الرقمية" التوريد  .2020نوفمبر25بتاريخ"سلسلة
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لتاريخ الصحفي 04/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مياهعنوان تحلية محطات على لالستحواذ مصرية ـ سعودية شراكة

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد15303العددالكاتب 1تكرار

مياه تحلية محطات على لالستحواذ مصرية ـ سعودية  شراكة

والصناعي السكني القطاعين لخدمة مستدامة حلول توفير تستهدف
الجمهورية مدن  في

 

سعودية مصر-شراكة في المياه لخدمة مستدامة حلول لتوفير األوسط(مصرية  )الشرق
 

األوسط«:القاهرة  »الشرق
في اه المي قطاع ي ف تثماراتها اس السعودية ة للطاق ل جمي اللطيف د عب ركة ش عززت
اه المي ة تحلي دمات لخ برى ك شركة ى عل تحواذ االس خالل من وأفريقيا األوسط الشرق

مصر  .في
 

اه«وأعلنت المي ول لحل لشركة»ألمار ة والتابع اه المي ول حل ي ف المتخصصة د«٬ عب
ة للطاق ل جمي وشركة»اللطيف عالم«٬ حسن ق لـ»مراف ة التابع حسن«٬ مجموعة
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القابضة ى»عالم عل تحواذ لالس صفقة ام إلتم يرة األخ اللمسات وضع عن المصرية٬
لمجموعة تابعة تحلية محطات تبلغ»ريدجوود«مجموعة إجمالية ألف82.4بطاقة

أصل من يوميا٬ً الشرب مياه من مكعب اء58متر أنح جميع في منتشرة تحلية محطة
 .مصر

 
ن بي ترك مش روع مش اب أعق ي ف فقة الص رام إب م اه«وت المي ول لحل ار ركة»ألم وش

عالم« حسن تدامة»مرافق مس ول حل ير توف دف به الماضي ام الع ه عن اإلعالن م ت ٬
مصر أنحاء جميع في والصناعي السكني القطاعين من كل لخدمة للمياه التحتية  .للبنية

 
إدارة مجلس رئيس ونائب الرئيس نائب أكد ناحيته٬ ل«من جمي ف اللطي د ادي»عب ف ٬

اه٬ المي لقطاع تدامة المس ة التنمي ي ف تسهم تي ال ة العالمي الحلول بتوفير االلتزام جميل٬
اريع المش ن م ة المتنامي الشركة محفظة ى إل ة مهم إضافة يشكل تحواذ االس أن مؤكداً
م أه من تعد التي مصر في سيما ال العالم٬ حول إلحاحاً األكثر المياه تحديات تعالج التي

ينتظر إذ تعبيره–األسواق؛ الد-بحسب للب االقتصادية التنمية في المشروع يسهم أن
الطويل المدى على المائي  .واألمن

 
لشركة ذي التنفي الرئيس كوزين٬ كارلوس أفاد ناحيته٬ اه«من المي ول لحل ار أن»ألم ٬

ر تطوي دوى ج ى عل د للتأكي ع م ل المتواص ل العم ن م هر أش د بع اء ج ة االتفاقي ام إتم
اريع المش يع توس سياق في يأتي الجديد العقد أن إلى الفتاً المستقبل٬ في الجديدة مشاريع

راء« ل»الخض بالفع غيل التش د قي ول األص ى إل م اريع(لتنض بالمش مى يس ا م أو
 ).المنتجة

 
ة اإلنتاجي ا طاقته ز بتعزي ا وتنويعه الخدمات يع توس الشركة تستهدف كوزين٬ وبحسب

على يزيد ما ي80إلى يأت المشروع ذا ه أن اً مبين ا٬ً يومي الشرب اه مي ن م تر م ف أل
مجموعة على االستحواذ دخول»ريدجوود«بجانب تعزيز إلى ول«الرامية لحل ألمار

المصرية»المياه السوق  .إلى
 

ة العذب الشرب اه مي توفير تستهدف مصر في التحلية محطات غالبية بأن كوزين٬ وأفاد
البالد وازدهار االقتصادية للتنمية حيوية صناعة أنها مؤكداً مصر٬ في السياحة  .لقطاع

 
ى عل تحواذ االس فقة ص أتي دجوود«وت ريع»ري الس و النم ار مس ز تعزي ياق س ي ف
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ه حققت ذي ال تدام اه«والمس المي ول لحل ار ة«و»ألم للطاق ل جمي ف اللطي د ي»عب ف
أبرزها الحيوي٬ القطاع هذا في ومتنوعة ضخمة مشاريع شهدت التي األخيرة السنوات
البحر احل س ى عل قيق الش ة مدين ي ف الم الع ي ف اه المي ة تحلي اريع مش أكبر أحد تطوير
ا؛ مومباس ي ف ا كيني ي ف اه المي لتحلية ضخمة محطة أول وتدشين السعودية٬ في األحمر

شركة على الصرف»المحرق«واالستحواذ اه مي ة معالج محطة لتشغيل البحرين في
بطاقة صناعية100الصحي خدمات د عق ى إل باإلضافة وم٬ الي ي ف مكعب متر ألف

مع كوبر«كبرى شركة»مانتوس على استحواذها تشيلي»أوسموفلو«بعد  .في
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الخبر تفاصيل

الخبر للمياهعنوان القاهرة ألسبوع الثاني اليوم فعاليات هامش على المياه في االستثمار حول منتدى

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد3424العددالكاتب 1تكرار

الثاني اليوم فعاليات هامش على المياه في االستثمار حول منتدى
للمياه القاهرة  ألسبوع

 

 
 واس-القاهرة

نظمت حيث الثالثة٬ نسخته في للمياه القاهرة ألسبوع الثاني اليوم فعاليات اليوم اختتمت
ي األوروب اد االتح ع م اون بالتع رية المص ري وال ة المائي وارد الم دى"وزارة منت
المتوسط أجل ن م واالتحاد ومصر األوروبي االتحاد بين المياه في بهدف"االستثمار ٬

ي ف تثمار لالس المتوسط أجل ن م اد واالتح ي األوروب اد لالتح تقبلية المس الرؤية تحديد
أفريقيا وشمال مصر في المياه  .مجال

 
ر وتغي ائي الم األمن ب ة المتعلق الموضوعات ن م د العدي دى المنت في المشاركون وبحث
اه المي لقطاع تدام المس والتمويل المؤسسية واألطر التكيفية القدرات بناء وتعزيز المناخ
ن القطاعي ن بي الشراكات ومتطلبات دور عن فضالً المتوسط٬ األبيض البحر منطقة في

المياه لموارد المثلى اإلدارة أجل من التنمية شركاء بين والتنسيق والخاص  .العام
 

ع الواق أرض ى عل اريعها مش ذ وتنفي ة العلمي األبحاث بين الفجوة سد بضرورة وطالبوا
تغالل االس ق وتحقي اه٬ المي إدارة تحسين اريع لمش ادي الم ل التموي تدامة اس خالل ن م
دول ل ة المائي ة التحتي ة البني ي ف تثمار االس ة أهمي ى عل ددين مش مياه٬ قطرة لكل األمثل
وارد الم بين ما الفجوة لسد البحر مياه تحلية مشاريع وباألخص المتوسط حوض جنوب

عليها والطلب للمياه  .المتاحة
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الخبر الحقوعنوان إصالح:مركز دون وتركه التحليه أنبوب في كسر بعد األحياء أحد شوارع تُغرق المياه

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد1118العددالكاتب 1تكرار

الحقو التحليه:مركز أنبوب في كسر بعد األحياء أحد شوارع تُغرق المياه
إصالح دون  وتركه

 

االلكترونية الحقو  صحيفة
 

ؤولة المس ات الجه ش بي ة لمحافظ ابع الت و الحق ز مرك ي ف ازيز القن ي ح الي أه ب طال
ي والت اه بالمي وارع الش رق أغ ذي وال ه التحلي اه مي ب أنابي د أح ر كس ة معالج رعه بس

الخبر كتابة وقت حتى المكسور الموقع من تندفع  الزالت
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الفيديو  شاهد
 

https://www.alhaqo.com/news/wp-content/uploads/2020/10/VID-20201020-WA0016.mp4 
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الخبر نجران..بالفيديوعنوان في قمامة حاوية من الطعام تلتقط سائبة إبل

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد3027العددالكاتب 1تكرار

نجران..بالفيديو في قمامة حاوية من الطعام تلتقط سائبة  إبل

 

 ):صدى(نجران

عن فيديو٬ مقطع ة4كشف قمام ة حاوي ن م ام الطع بعض تلتقط منها ثالثة سائبة٬ إبل
نجران ة منطق ي ف وب الجن در ب بمحافظة الطرق إحدى جانب على ه.موضوعة ووج

ة؛ القمام ن م ا طعامه تتناول ألنها للوباء ناقل بمثابة اإلبل هذه أن من شكوى٬ مواطنون
تشويه ي ف أيضا تتسبب ا كونه ن ع فضال اس٬ للن اًرا ض ا لبنه ل يجع د ق ذى ال ر األم

ق الطري ادي مرت ى عل خطراً ل تمث ا كم العامة٬ األماكن ة.مناظر منطق ة أمان ت وتفاعل
المعنية للجهات الموضوع إحالة تم أنه مؤكدة الفيديو٬ مقطع مع ةنجران البيئ بوزارتي
ة الفطري اة الحي ة وهيئ ة والقروي ة البلدي والشؤون والزراعة اإلجراءاتوالمياه اذ التخ

 .الالزمة

الفيديو  شاهد

https://www.slaati.com/2020/10/20/p1745143.html
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الخبر تفاصيل

الخبر كاريكاتيرعنوان

الخبر الخبراألربعاء-21/10/2020-04/03/1442تاريخ كاريكاتيرتصنيف

الرصد17555العددالكاتب 1تكرار
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