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لتاريخ الصحفي 05/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان إدارة مجال في تفاهم مذكرة توقعان والمجر المملكة

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 21تكرار

المياه إدارة مجال في تفاهم مذكرة توقعان والمجر  المملكة

 

 واس-الرياض
بالرياض ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ر بمق وم الي المجر وجمهورية المملكة وقعت
ي ف اون التع ة ألهمي دين البل ن م ا ادراًك أتي ت تي وال المياه٬ إدارة مجال في تفاهم مذكرة
ز لتعزي تركة؛ مش ود جه ذل ب ى إل ة والحاج الصحي٬ الصرف ومياه المياه إدارة مجال
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ة العام ة االتفاقي ن م ا وانطالقً ٬ دين البل ي ف تدامة المس ة التنمي وتحقيق الصداقة أواصر
ي ف دين البل بين الموقعة المجر وحكومة السعودية٬ العربية المملكة حكومة بين للتعاون

عام أكتوبر من  .م2010الخامس
 

عبدالمحسن بن عبدالرحمن المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير معالي المذكرة وقع
ي ويأت ٬ يارتو س تر بي ة الخارجي ر وزي معالي المجري الجانب من وقعها فيما الفضلي٬
أجل ن م اه المي إدارة مجال في البلدين بين المشترك للتعاون لوضع المذكرة هذه توقيع

المشتركة والمنفعة التكافؤ من أساس على المدى طويلة تعاون عالقة  .إرساء
 

اه المي إلدارة ة متكامل تراتيجيات اس ذ وتنفي وضع ى إل انبين الج سعي المذكرة وتتضمن
ار آث ن م ف للتخفي عي الس ذلك وك ة٬ المائي وارد الم ن م تفادة واالس ا٬ عليه ة والمحافظ
ا٬ مخاطره وادارة الفيضانات اثيرات ت ن م والحد الري كفاءة وتحسين المناخي٬ التغير

بشأنها والتنبؤ األودية ضفاف تأكل لمنع المستدامة التدابير وضع إلى  .باإلضافة
 

وتحسين اه٬ المي دادات إم ة طاق اءة كف ين تحس نحو قدًما المضي على الجانبان اتفق وقد
ل والعم انبين٬ الج بين المجال هذا في التقني االبتكار ودعم المستخدمة٬ الكيمائية المواد
ادة إع ن م تفادة االس ة لكيفي بة مناس آلية وإيجاد الدخل٬ عديمة المياه من الحد على كذلك

الصحي الصرف مياه  .استخدام
 

تجري تي ال دين البل ات مؤسس ن بي اون التع تعزيز المذكرة٬ بحسب الجانبان ويستهدف
رات والنش ة البحثي ات المعلوم ادل وتب اه المي إدارة ال مج ي ف ث والبح م التعلي طة أنش
حمالت خالل من التوعية رفع وكذلك المياه٬ إدارة مجال في االختصاص لذوي العلمية
اه مي ة ومعالج اه المي ات وتقني وث بح ار ابتك ى عل ل والعم اه٬ المي ى عل اظ للحف ة مكثف
دات والمع زة واألجه واد والم ة الحديث ات التقني ات وتطبيق وث وبح حي٬ الص رف الص

بها  .المرتبطة
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لتاريخ الصحفي 05/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لتدريب"العوهلي"و"الفضلي"عنوان تفاهم مذكرة توقيع ودعم10يشهدان القطاع إنتاجية لرفع المملكة في الماشية مربّي من آالف
الحديثة التربية إلى التحول

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 21تكرار

لتدريب"العوهلي"و"الفضلي" تفاهم مذكرة توقيع 10يشهدان
ودعم القطاع إنتاجية لرفع المملكة في الماشية مربّي من آالف

الحديثة التربية إلى  التحول

 

 واس-الرياض
ن عبدالمحس ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزارع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع هد ش
ر بمق ي العوهل عبدالعزيز بن محمد الدكتور فيصل الملك جامعة مدير ومعالي الفضلي٬
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تستهدف دة معتم ة تدريبي دورات ديم لتق دف ته اهم تف ذكرة م ع توقي وم الي وزارة 10ال
ة إنتاجي ين لتحس ة الوطني ة الخط ضمن ة المملك مناطق بجميع الماشية مربّي من آالف
ع ورف ة٬ الحديث ة النموذجي ة التربي ى إل ة التقليدي التربية من التحول لدعم الماشية قطاع

الماشية لقطاع اإلنتاجية  .الكفاءة

وزارة ل وكي ذكرة الم ع ة"وّق ز"البيئ عبدالعزي ن ب د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل
ن ب د أحم الدكتور فيصل الملك بجامعة واألغذية الزراعية العلوم كلية وعميد البطشان٬

السقوفي  .سعود

الخطة رامج ب ضمن معتمدة تدريبية دورات إقامة على الطرفان سيعمل للمذكرة ووفقاً
رامج ب وتشمل ية٬ الماش اع قط إنتاجية لتحسين والتناسل٬:الوطنية الصحية٬ ة الرعاي

والتسويق ي٬ الوراث ين والتحس القطعان٬ وإدارة الماشية٬ التدريب)وتغذية تهدف ويس ٬
تدريب إلى إضافة وإناثا٬ً ذكوراً الجنسين من ة300المربين العامل الفنية الكوادر من

م تنظي ى عل ان الطرف يتعاون س ذكرة الم وبموجب الوزارة٬ ب الحيوانية الثروة قطاع في
ثروة ال اع قط ة خدم ي ف تركة المش وث والبح دريب والت م التعلي االت مج ي ف طة األنش

 .الحيوانية

5



 

لتاريخ الصحفي 05/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السعودية"البيئة"وزيرعنوان الجيدة الزراعية الممارسات شهادات قاب"يسلم "سعودي

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 17تكرار

الجيدة"البيئة"وزير الزراعية الممارسات شهادات يسلم
قاب"السعودية  "سعودي

 

 واس-الرياض
ن المحس د عب ن ب رحمن ال د عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع لم س

السعودية دة الجي ة الزراعي ات الممارس شهادات وم الي وزارة ال ي ف لي سعودي"الفض
ق"قاب تطبي المشاريع تلك أتمت أن بعد وذلك والمزارع٬ الزراعية المشاريع من لعدد

الجودة ة عالم ى عل الحصول تحقت واس السعودية الجيدة الزراعية الممارسات معايير
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قاب" للمنتجات"سعودي المصدرة دول ال فراء س عادة الس أصحاب من عدد بحضور ٬
دة الجي ة الزراعي ات الممارس شهادة ر توف ث حي ٬ ة للمملك ة اب"الزراعي ق عودي "س

ة األغذي اج إنت ال مج ي ف ة التجاري ات العالم وأصحاب زارعين الم ربط ت محلية شبكة
المستهلكين لدى االطمئنان لتحقيق وتوزيعها  .اآلمنة

هادات ش ى عل ول الحص روط ش من اب"وتتض ق عودي ظ"س وحف اطر٬ المخ م تقيي
مراحل ع جمي ي ف ة األغذي المة س وضمان اج٬ اإلنت لوحدة ذاتي ال م والتقيي السجالت٬
وفصلها٬ المنتجات ع لتتب ٍق موث نظاٍم وتوفُّر والطاقة٬ الوقود استخدام ومعايير اإلنتاج٬
ج المنت إدارة ن ع ؤول والمس اج اإلنت دة وح دير م دى ل دريب والت اص االختص ر وتوفُّ
ط التخطي ذلك وك واآلالت دات والمع ة المهني المة والس مدة األس وإدارة ة الوقاي واد وم

والتخزين والتعبئة للحصاد العامة والشروط والمبيدات٬ األسمدة الستخدام  .الفعال

المخاطر٬ ضد أمين والت م٬ معه ل التعام ة وطريق ة٬ العمال تسجيل الشروط تتضمن كما
اه والمي ة٬ الزراع ي ف تخدمة المس اه المي وسالمة االنهيار٬ من وحمايتها التربة وسالمة
الحياة وتحسين الصحي٬ الصرف مياه إدارة على عالوة المنتج٬ تداول أثناء المستخدمة
ة النظاف ادات إرش ر وتوفُّ ات٬ والمخلف ات الملوث وإدارة ئي٬ البي وع التن ة وحماي ة البري
ة وقائي دابير ت ووجود ام٬ الطع اول تن اكن وأم الصحية المرافق وتوفُّر العامة٬ والصحة

الزوار من المنقولة األمراض  .ضد

ة المملك ي ف دة الجي ة الزراعي ات الممارس ة سياس ق تطبي أن إلى اب"يشار ق "سعودي
التحول امج لبرن ة الداعم ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ات توجه ع م ق تتواف ادرة مب

ي2020الوطني ف اعدته لمس ة بالمملك ي الزراع للقطاع ا دعًم وزارة ال ا أطلقته د وق ٬
ين تحس تهدف وتس القطاع٬ تقبل مس ى عل لباً س ر تؤث التي والتحديات التهديدات مواجهة
ي ف وتسهم ه٬ وجودت ج المنت سالمة ى عل ل تعم تي ال ة الزراعي والممارسات ات العملي
رية الحش دات المبي تخدام اس ن م د وللح ة المنتج يل للمحاص ية التنافس درة الق ين تحس
ات بالمنتج تهلكين المس ة ثق زز يع ا مم يل للمحاص ة العالي ة اإلنتاجي ى عل اظ والحف

بالمملكة المحلية األسواق في  .الزراعية
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لتاريخ الصحفي 05/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حياة..»الصقارة«عنوان !!أسلوب

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

السلميالكاتب الرصد17296العددعلي 1تكرار

حياة..»الصقارة«  !!أسلوب

 

السلمي  علي

ك ومل الشموخ ك مل وهو للشجاعة٬ ورمز العربي٬ التراث رموز من مهم رمز الصقر
الصقور ال مج ي ف تثمار االس دعم ب ير كب اهتمام هناك يكون أن غرابة فال لذا الطيور٬

أدائها بمستوى واالرتقاء الصقور مزادات وتطوير  .بالمملكة٬
 

يد الص بر يعت إذ ة العربي رة الجزي ي ف ان باإلنس قور الص ت ارتبط نين الس آالف ذ من
أو د»الصقارة«بالصقور وتع ل٬ جي د بع ال جي العرب ا توارثه ة وهواي اة حي ة طريق

رة الجزي ي ف قار الص يزت م ات وأخالقي ا قيم من يتض ا عريق ا ثقافي ا موروث قارة الص
 .العربية

 
إضافة عالميا٬ به مسلما بها والصيد الصقور تدريب في العرب الصقارين تفوق أصبح

مهاجرة ألخرى وممر الصقور٬ من مختلفة ألنواع استيطان منطقة المملكة أن  .إلى
 

ز عبدالعزي ك المل ان مهرج ام يق ا به ن المهتمي م ودع بالصقور يد الص ة هواي ز ولتعزي
الرياض شمال بملهم  .للصقور٬

 
أول ويعد السعودي٬ الصقور نادي ينظمه مزاد هو الصقور نادي فمزاد يعرف ال ولمن
بالصقور٬ يد الص موروث زاد الم زز ويع ه٬ وتنظيم ادي الن ة مظل تحت مي رس زاد م
ة المرتبط ادية واالقتص ارية والحض ة الثقافي طة األنش م دع ي ف ة المملك ادة ري د ويؤك
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بالصقور الصيد  .بهواية
 

د للح االحترازية اإلجراءات كافة اتباع على السعودي الصقور نادي حرص إطار وفي
اذ اتخ خالل من الصحية الممارسات بتطبيق قام المستجد٬ كورونا فيروس انتشار من
ن بي س لي والسالمة٬ الصحة دالت مع ى أعل ق تحقي في تساهم إضافية إجراءات حزمة
ى عل ائمين والق العمل طاقم كافة كذلك تشمل بل فحسب٬ المنشأة مستوى على الموظفين

والزوار والمشاركين المزاد  .تنفيذ
 

ة مختلف ا أنواع ون يعرف أنهم كما العرب٬ عند الصقور عرش على الحر الصقر ويتربع
الوكري وصقور الشواهين  .من

 
ط فق اهين الش ع بي ى عل قور الص ادي ن زاد م ز رخ«ويرك اس«و»ف ر»قرن ويعتب ٬
إلى سرعته تصل وقد العالم في الطيور أسرع ما/كلم320الشاهين منه ويوجد ساعة

بـ19يقرب سميت تنقلها كثرة وبسبب العالم من واسعة مناطق في تنتشر كما فصيلة٬
الجوال« من»الصقر وهي الجو ي ف ا تحليقه اء أثن طرائدها تصطاد أن عليها ويغلب

العرب لدى المفضلة  .الصقور
 

ثرة بك يز ويتم ي٬ العرب وطن ال ي ف ة ومعرف ارا انتش الصقور ثر أك ن م اهين الش د ويع
آلخر مكان من يهاجر ألنه وبسالالته٬ المتعددة٬ وأحجامه  .ألوانه٬

 
الالتها س ن وم الم الع ن م عة واس اء أنح ي ف اهين الش ة«وينتشر ايلي«و»الياباني »ب

والحشرات»التوندرا«و والطيور الصغيرة الثدييات  .وتصيد
 

وعين ن ى إل واهين الش ة العربي رة الجزي ي ف قارون الص م ري«يقس بح اهين »ش
جبلي«و ى»شاهين إل اجر يه اتح ف ون ل ذو الشواهين أنواع أكبر بأنه البحري ويمتاز ٬

ي ف اثر ويتك ويستوطن امق الغ للون فيميل الجبلي أما تكاثره٬ أماكن من العرب جزيرة
العربية الجزيرة  .جبال

 
ة بقراب امن الث وم الي تى ح المبيعات خالل من الصقور نادي مزاد حققها قياسية 4أرقام

و بيع.ألفلایر700ماليين تم أيام41كما ثمانية في  .صقرا
 

11



بـ اآلن تى ح صقر أغلى المزاد٬ خالل وع650وبيع ن ن م و وه لایر اهين«ألف ش
التاريخ»فرخ في األعلى وهو الباطن٬ حفر ظهرة  .طرح
 

وع ن ن م وهو اد الحم طرح صقر أغلى ثاني بيع رخ«كما ف اهين بـ»ش ع 410وبي
 .آالفلایر

 
_@alialsolami 
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لتاريخ الصحفي 05/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر شهادة"جازادكو"عنوان على جاب"تحصل "S.G.A.Pسعودي

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

شهادة"جازادكو" على جاب"تحصل  "S.G.A.Pسعودي
 

 
 

الرياض من  االقتصادية

ة والتنمي ة للطاق ازان ج ركة ش ت ازادكو(أعلن اد)ج اعتم هادة ش ى عل حصولها ن ع
عودية الس ة العربي ة المملك ي ف دة الجي ة الزراعي ات Saudi Goodالممارس

Agricultural Practices. 
 

وم الي الفضلي ن المحس د عب ن ب رحمن ال د عب والزراعة اه والمي ة البيئ ر وزي ام ق د وق
دور ب ذي التنفي رئيس ال ركة الش ل مث د وق ا عليه ائزة الح ركات للش هادات الش ليم بتس

 .الرشودي
 

ات والتقني ائل الوس أفضل ق تطبي ى عل الشركة حرص ى عل ذي التنفي رئيس ال دت وأك
اإلنتاج الستدامة الداعمة الزراعية العمليات تحسين و الزراعية الممارسات في الحديثة

ة البيئ المة ذ.وس مناف ح وفت ٬ ي الزراع اج اإلنت ادة زي ى عل يز الترك ى إل افة باإلض
متنوعة  .تسويقية

 

ي الوطن ز المرك ع م تفاهم مذكرة توقيع بصدد الشركة بأن التنفيذي الرئيس أشارت كما
13



تدامة المس ة الزراع ر وتطوي اث تدامة(ألبح ل)اس أفض ق تطبي ي ف دء للب ك وذل
م أه د أح لتكون الشركة مزارع لوصول سعيا المحمية البيوت في الزراعية الممارسات

الحديثة الزراعية الممارسات وتعزيز االقتصادية  الروافد
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لتاريخ الصحفي 05/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عنعنوان يزيد ما نتاج تستقبل تبوك بمنطقة الزيتون بالمنطقة800معاصر زيتون شجرة ألف

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

عن يزيد ما نتاج تستقبل تبوك بمنطقة الزيتون ألف800معاصر
بالمنطقة زيتون  شجرة

● 

 واس-تبوك
عن يزيد ما حصاد الفترة هذه خالل تبوك بمنطقة الزيتون معاصر ألف800تستقبل

واستخراج لعصرة تمهيداً واألصناف األنواع مختلف من بالمنطقة مثمرة زيتون شجرة
ة البيئ وزارة ه تولي ا م ل ظ ي ف ات واآللي ات التقني د أح ق وف ه من ت الزي واع أن ود أج

المملكة مناطق عموم في للمزارعين دعم من والمياه  .والزراعة

ض األبي ر البح اخ من ن م ب القري ا وموقعه ة الجغرافي وك تب ة منطق ة طبيع همت وأس
ب٬ العن مثل الفواكه من الكثير إنتاج في المملكة مناطق أهم من المنطقة بجعل المتوسط
صنف لكل متعددة وبأنواع واليوسفي والبرتقال والمنجا والفراولة٬ ٬والخوخ والمشمش

15



كثرته على وليس المنتج جودة على تعتمد عوامل  .وفق

ام للع اء لإلحص ة العام ة الهيئ درتها أص ائية إحص ق دد2018ووف ع وع مجم إن ف
ى إل ل يص وك تب ة بمنطق ون الزيت جار ا932,943أش منه ر المثم جرة٬ ش

تنتج812,319 ه48,544شجرة من اع المب ون٬ الزيت ن م ا ا45,938طن طن
نسبة بالمملكة%14تمثل الزيتون إنتاج إجمالي  .من

الفيديو  شاهد

https://www.youtube.com/watch?v=nVOp_zWNuFA 
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لتاريخ الصحفي 05/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حثلينعنوان في:ابن العبث آفة ومكافحة لفحص جديدة آلية المزاين"قريبًا "إبل

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

حثلين في:ابن العبث آفة ومكافحة لفحص جديدة آلية إبل"قريبًا
 "المزاين

لإلبل عبدالعزيز الملك مهرجان ضمن اإلجراءات شفافية يضمن  بما

 

الفراج  الرياض-حمد

 

دة جدي ة آلي اذ اتخ يتم س ه أن ن٬ حثلي بن فالح بن فهد اإلبل نادي إدارة مجلس رئيس أكّد
فافية ش وتضمن العبث من عبدالعزيز الملك مهرجان في المشاركة اإلبل فحص تضمن

حثلين"وأوضح.اإلجراءات لفحص"ابن دة الجدي ة اآللي عن اإلعالن قريًبا سيتم أنه
في فافية?العبث ش ستضمن تي وال ة٬ الخامس النسخة ل لإلب عبدالعزيز الملك مهرجان

اآلفة هذه مكافحة في حقيقيين شركاء المالك وتجعل  .اإلجراءات
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لتاريخ الصحفي 05/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مبادرةعنوان في يشارك باألحساء والتمور النخيل خضراء"مركز "لنجعلها

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

مبادرة في يشارك باألحساء والتمور النخيل لنجعلها"مركز
 "خضراء

● 

 واس-األحساء
راء خض ا لنجعله ادرة مب ي ف وم٬ الي اء األحس ة بمحافظ ور والتم ل النخي ز مرك ارك ي?ش الت

ي النبات اء الغط ة لتنمي ني الوط ز المرك ع م اون بالتع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ا أطلقته
المتنوعة األخرى واألشجار النخيل أشجار من العديد بزراعة والخاص٬ العام القطاع ومشاركة

مختلفة مواقع  .في

زراعة ى إل الوصول ى إل تهدف ادرة المب أن ى إل الحسيني د خال دس المهن المركز دير م وأشار
التصحر10 ومكافحة النباتي الغطاء تنمية في تسهم التي الحملة هذه خالل شجرة  .ماليين
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لتاريخ الصحفي 05/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشماسيةعنوان محافظة في خضراء القصيم أرض حملة تدشين

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد19113العددالكاتب 1تكرار

تجاوزت:الصوينع القصيم أمير شجرة450مبادرة  ألف

الشماسية محافظة في خضراء القصيم أرض حملة  تدشين

 

المطيري–األسياح   سعود

وينع الص لمان س دس المهن ور وبحض ي الراض د فه تاذ األس ية الشماس افظ مح ن دش
عبد والمهندس الشمالي بالقطاع والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع على العام المشرف
ديري وم القصيم ة بمنطق اة والمي ة والزراع ة البيئ وزارة رع ف دير م ي الرجيع ز العزي
ي ف ارة والمخت ة السادس ة المرحل ة البيئي روابط وال دراس الم وطالب الحكومية الدوائر
خضراء القصيم أرض القصيم ير أم مبادرة ضمن وذلك المحافظة شرق النبقي شعيب

ام ع ت انطلق تي حوالي1439ال االن تى ح وحققت ذكر450هـ ا كم جرة ش الف

20



اء لق ي ف الصوينع لمان س دس المهن ن وبي الموقع ب د أع ذي ال المخيم في وذلك الصوينع
الماضي بوع األس ت انطلق تي ال وزارة ال ادرة مب ع م تتواكب ة المرحل ذه ه أن صحفي

راء( خض ا تهدف)نجعله تس تي ي10وال والت ة المملك توى مس ى عل جرة ش ن ماليي
أرض ع جمي ي ف ع الواق أرض ى عل ة البيئ ا به ع وتنتف وطن ال لحة مص ي ف ب ستص
ة بالبيئ المتطوعين ن المهتمي ع م بالمحافظة ة الحكومي ات الجه اتف تك دحا ممت المملكة

بيئية وروابط  .رجاالً

ة( والزراع اه والمي ة البيئ ب ية–مكت الشماس ة دة–بلدي بري ي ف جير التش ط رواب
والربيعية–والشماسية بالشماسية البيئة ة)لجنة بداي المسئولين وبقية المحافظ وشارك

شجرة اول بغرس السادسة المرحلة  انطالق

في الرعي منع عن والزراعة والمياه البيئة وزارة وأعلنت سبق أنه بالذكر جدير
موافقة على بناء وذلك بالحملة المستهدفة المواقع أحد بالمحافظة المستوي محجوزات
وإعادة البيئي التدهور وإيقاف النباتي الغطاء على الحفاظ بهدف القصيم أمير وتأييد

المتضررة المواقع  .تأهيل

1 
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لتاريخ الصحفي 05/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عنعنوان بشقراء البيئة لمكتب عمل األحمر(ورشة الفلل لزراعة السليمة الزراعية )الممارسات

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصدالعددالكاتب 1تكرار

عن بشقراء البيئة لمكتب عمل الزراعية(ورشة الممارسات
األحمر الفلل لزراعة  )السليمة

 
 
 
 

هللا:بواسطة العبد  محمد

 

وان بعن ل عم ة ورش قراء ش ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ام أق
ة القافل ات فعالي ضمن الحار ل الفلف ة المحمي وت البي ي ف ليمة الس الزراعية الممارسات

بالمسمى الحسن بمزرعة اإلرشادية من.الزراعية كال الورشة أدار  -:وقد
 

22



والزراعة/الدكتور والمياه البيئة بوزارة النباتية الصحة ادارة من سيف  أسامه

 
الزراعي الزراعية/والمهندس الياسين شركة من سامي  محمد

 
كانت ث حي والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ن م ر األحم ن أمي تاذ األس الورشة ومنسق

مرحلتين على العمل  ورشة

 
رق وط زارعين الم اكل ومش ارات واستفس ات مناقش ة نظري ت كان ى االول ة المرحل

والمكافحة والتسميد عالجها وطرق الفلفل تصيب التي االصابات وكذلك  .عالجها
 

تم حيث شقراء بفلفل المزروعة المحمية البيوت احدى في عملي كانت الثانية والمرحلة
ميد والتس ل الفلف ات نبت ى عل ر تظه تي ال راض واالع ميد والتس ة الزراع رق ط رح ش

والتسميد الري وكذلك انتاجه وغزارة المحصول لسالمة السليمة  .والطريقة
 

والحضور المزارعين على والهدايا الشهادات توزيع تم ذلك  .وبعد
 

ع وجمي الورشة ذي ه ي ف اركين المش ع جمي يشكر شقراء محافظة في الوزارة ومكتب
التوفيق ولي وهللا قادما بالمزيد نعدهم هللا شاء وان  .الحاضرين

 

23



 

لتاريخ الصحفي 05/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بثادقعنوان عبيثران بمنتزه خضراء لنجعلها التشجير حملة تدشين

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

المكلف ثادق محافظ  برعاية

بثادق عبيثران بمنتزه خضراء لنجعلها التشجير حملة  تدشين

 

هللا:بواسطة العبد  محمد

ا لنجعله التشجير ة حمل العجمي هللا د عب ن ب لمان س ف المكل ادق ث افظ مح سعادة دشن
حيث الوقفية الخير محمل مؤسسة من وبرعاية ثادق بمحافظة عبيثران بمنتزه خضراء
ل وكي ويلم الس ز العزي د عب يخ الش حضره التشجير ع موق ي ف مبسط ابي خط حفل أقيم
م الدريه د أحم ادق ث بمحافظة والزراعة اه والمي البيئة مكتب ومدير سابقا القصيم أمارة
اس دب ن ب د حم دكتور ال دي البل س المجل س ورئي ديعي الج الح ص ادق ث ة بلدي س ورئي
اء الق د وبع الخضراء روابط ال وأعضاء واألهالي واألعيان المسؤلين من وعدد السويلم

24



تمع اس ا عليه ة والمحافظ جرة الش رس وغ ة البيئ ى عل ة المحافظ ة أهمي ن ع ات الكلم
ات والمتنزه ات الغاب دير م ى العيس راهيم إب هللا د عب تاذ األس ن م ة كلم ى ال ور الحض
ة البري ات المتنزه ة زراع ي ف ا وأهميته كالها واش األشجار أنواع عن الرياض بمنطقة
الحضور اركة بمش تزه المن ي ف تلة ش أول ة بزراع ة الحمل ين بتدش افظ المح ام ق دها بع
دات المع باحضار ة العمال بعض ويدعمهم األشجار يغرسون الشعيب في انتشروا الذين
ات الوايت بواسطة مباشرة اء بالم قيها س م ت ذلك ك ر الحف وار بج الشتالت توفير وكذلك

سريعا نموها  لضمان

 
زرع ل الصغار ن م عدد شاركهم المنتزة في قوي تواجد للحضور كان األثناء هذه وفي

يذكر نفوسهم في الشجرة المحمي.حب ثران عبي عيب ش لتشجير تمر ستس ة الحمل أن
ن م وعدد ة البيئ مكتب من بدعم الماضي العام للتشجير الالزمة الحفر تجهيز تم والذي

األعمال  رجال

 
ي. ايجاب دور م له ان ك الذين والمسؤولين والمتعاونين المشاركين تكريم تم الختام وفي

والتشجير البيئة على المحافظة  .في
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لتاريخ الصحفي 05/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العنبعنوان لفاكهة حقلية مدرسة إلنشاء تعاون مذكرة يوقع الباحة زراعة مدير

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3414العددالكاتب 1تكرار

لفاكهة حقلية مدرسة إلنشاء تعاون مذكرة يوقع الباحة زراعة مدير
 العنب

الزهراني عبدهللا المواطن  مع

 

اإللكترونية سبق  الباحة-صحيفة

إدارة دير وم دي٬ الغام واز ف الدكتور العام المدير نائب بحضور الفرع٬ بمقر ذلك٬ جاء
ق وفري ي٬ الزهران صالح دس المهن الزراعي اد اإلرش دير وم الغامدي٬ نايف الزراعة

الزراعة بإدارة  .العمل

والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير وقع أن سبق حيث نوعها٬ من الثانية المذكرة٬ وتعد

26



بخروش٬ عيد س واطن الم ع م ة مماثل ذكرة م الماضي٬ أغسطس شهر نهاية والزراعة
الرمان بفاكهة تختص حقلية مدرسة المذكرات.إلنشاء من المزيد لتوقيع الفرع ويتطلع

عدة مجاالت في  .مستقبًال

ق لتطبي النموذجية الحقلية البرامج وتنفيذ تطوير في الطرفين أهداف تحقيق إلى وتهدف
ن م تفادة واالس ة٬ الزراعي ات والتقني رات المبتك ي وتبنِّ ونشر ه٬ في ادية اإلرش األنشطة
ع رف في يساهم مما للمزارعين وإيصالها الزراعية المجاالت مختلف في األبحاث نتائج
وارد والم اه المي ى عل اظ والحف ة التكلف خفض ع م زارع٬ للم اإلنتاجية والجدارة الكفاءة

 .الطبيعية

لوضع ة٬ الباح ة بمنطق والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع من عمل فريق تكوين ويتم
اإلنجازات ومراقبة سنوية عمل  .خطة

ذ تنفي ي ف اركة والمش ارات واالستش والتوصيات ة الفني الخدمات ل العم ق فري يقدم كما
المطلوبة والتوعوية واإلرشادية التدريبية  .األنشطة
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لتاريخ الصحفي 05/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بـ”ترقيةعنوان عشر الثالثة للمرتبة فواز بالباحة“الدكتور والزراعة والمياه ”البيئة

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3117العددالكاتب 1تكرار

فواز”ترقية1. بـ?”الدكتور عشر الثالثة والمياه“للمرتبة البيئة
بالباحة  ”والزراعة

 

اليوم(  ):الباحة

ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ رع لف ام الع دير الم ب نائ ة ترقي على الموافقة صدرت
الباحة منطقة بفرع عشرة الثالثة المرتبة إلى الغامدي عبدهللا بن فواز الدكتور  .الباحة

 

عبر فواز“وقد ر”الدكتور الوزي الي مع من الكريمة الثقة هذه على وتقديره شكره عن
ي ف ا م ل ك يعمل س ه أن داً مؤك رع الف منسوبي ة وكاف ة بالمنطق الفرع عام ومدير ونائبه
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أن اً متمني د الجه لمواصلة ه ل افزاً ح تكون س ا وأنه ه٬ ووطن ه دين خدمة أجل من وسعه
عملهم في ولزمالئه له التوفيق متمنيا فيه الجميع ظن حسن عند  .يكون

 

االكترونية“صحيفة اليوم ي”الباحة ف ة يوفق أن هللا دعو وت ة الملكي ة الثق هذه له تبارك
الوطن ثم المليك ثم الدين  .خدمة
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لتاريخ الصحفي 05/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بـ"القبيسي"عنوان عشرة الثالثة المرتبة مكة"إلى "مياه

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

بـ"القبيسي" عشرة الثالثة المرتبة مكة"إلى  "مياه

 

اإللكترونية سبق  جدة-صحيفة

ة المكرم مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة بفرع المياه إدارة مدير ترقية تمت
عشرة الثالثة المرتبة إلى القبيسي٬ عبدالرحمن بن محيي  .المهندس

 

الوطن"القبيسي"وأكد لخدمة الجهد من المزيد لبذل حافًزا ستكون الترقية هذه  .أن
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لتاريخ الصحفي 05/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الدوليةعنوان األنهار أحواض في الفيضانات إدارة حول بالقاهرة فنية جلسة ينظم للمياه العربي المجلس

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

إدارة حول بالقاهرة فنية جلسة ينظم للمياه العربي المجلس
الدولية األنهار أحواض في  الفيضانات

 

 
 واس-القاهرة

وان بعن وم الي ة فني ة جلس اه للمي العربية واألكاديمية للمياه٬ العربي المجلس إدارة"نظم
ة العربي المنطقة في الفيضانات وسهول الدولية األنهار أحواض في ك"الفيضانات وذل ٬

ة المائي وارد الم ووزارة ا٬ وأوروب ي العرب م لإلقلي ة والتنمي ة البيئ ز مرك ع م اون بالتع
اهرة الق بوع أس ن م ع الراب وم الي ات فعالي ضمن الخرطوم٬ وجامعة المصرية٬ والري

الثالثة نسخته في  .للمياه
 

ام٬ ع بشكل األنهار أحواض في للفيضانات المحتملة اآلثار استعراض الجلسة وتناولت
حالة كدراسة الشرقي النيل حوض على خاص بشكل التركيز  .مع

 
ر تدابي ى عل د والتأكي انات٬ الفيض إدارة سالمة ات احتياط ى عل وء الض تسليط م ت ا كم
بشكل التركيز ب المحاضرون وقام التفاعلية٬ الحماية تدابير عن بديال االستباقية الحماية

عام فيضانات من المستفادة الدروس على واسعة2020خاص اطق من غمرت التي ٬
العام هذا السودان  .من
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الخبر تفاصيل

الخبر للبيئةعنوان أكثر اخضرار نحو واالتجاه العشرين دول

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد2475العددالكاتب 1تكرار

للبيئة أكثر اخضرار نحو واالتجاه العشرين  دول
 

 
 

يماني المكرمة-أماني  مكة

اج رينتحت العش ة يمجموع ف ات االنبعاث ن م ير كب كل بش د الح ى اء2030إل للوف
ة٬ قائم زال ت ال ذلك ب ام للقي الالزمة األجل الطويلة االستراتيجيات لكن باريس٬ بأهداف

يز بتحف ة المهتم المناخية الشفافية تقرير بحسب ة«وذلك القم ى إل باق العمل»الس ي ف
الكربون من خالية تقنيات نحو االستثمارات وتحويل العشرين لمجموعة  .المناخي

 
باريس  اتفاقية

 
على االتفاقية  :نصت
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ط)1 متوس ي ف ادة الزي ى عل اء من??اإلبق ل ألق ة العالمي رارة الح ة ة2درج درج
إلى الزيادة من للحد الجهود ومواصلة مئوية1.5مئوية  درجة

 
المناخ)2 مرونة وتعزيز المناخ لتغير الضارة اآلثار مع التكيف على القدرة  زيادة

 
ة)3 الدفيئ ازات غ ات انبعاث و نح ار مس ع م قة متس ل التموي دفقات ت ع جمي ل جع

المناخ مرونة وتنمية  .المنخفضة
 

العشرين مجموعة إليه تحتاج  :ما
 

ي ف ات االنبعاث ن م ير كب كل بش د الح ى إل رين العش ة مجموع اج اء2030تحت للوف
ة٬ قائم زال ت ال ذلك ب ام للقي الالزمة األجل الطويلة االستراتيجيات لكن باريس٬ بأهداف

خالل من ذلك مالحظة  :ويمكن
 

 االنبعاثات

درجات● ي ف ة عالمي ادة زي ى إل تؤدي أن وطنيا المحددة المساهمات شأن من حاليا٬
ي حوال غ تبل رارة داف3.2الح أه ن م أي ع م ق يتواف ال ذا وه ة٬ مئوي ات درج
لعام العشرين  .2030مجموعة

الغ● الب ى األقص الحد ى إل رب واألق طموحا٬ ثر األك هي د الهن اهمة مس د 1.5تع
مئوية  .درجة

دا● وكن ل والبرازي ن األرجنتي وت تف أن رجح الم ن فم ة٬ الحالي ات للسياس را نظ
وتركيا الجنوبية وكوريا  والمكسيك

ين الص ق تحق أن ل المحتم ن وم ا٬ به ة الخاص ة الوطني داف األه دة المتح ات والوالي
ا أهدافه عودية الس ة العربي ة والمملك يا وروس ان والياب يا وإندونيس ي األوروب اد واالتح

 .الحالية
 

باريس مؤتمر بعد  التطورات

ي● ذات15ف ون الكرب يد أكس اني ث ات انبعاث زادت رين٬ العش ة مجموع دول ن م
ي ف أخرى مرة بالطاقة و2017الصلة العشرين٬82% ة مجموع داد إم ن م
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األحفوري الوقود من يأتي  .للطاقة
ات● انبعاث ن م بة نس ى أعل ى إل بالطاقة المرتبطة الكربون أكسيد ثاني انبعاثات نمت

بة بنس العشرين ة مجموع بلدان في الدفيئة امي%56غازات ع ن و1990بي
عامي.2014 ولكن2016و2014وبين ة٬ المجموع ذه ه ات انبعاث توقفت

أخرى2017في مرة الزيادة في  .بدأت
ي● ف ا طفيف انخفاضا ة الطاق بقطاع العشرين ة مجموع في الكربون كثافة انخفضت

ي2016 ف ت ة2017وتوقف الطاق ادر مص ن م ال قلي ة الحص اع ارتف بب بس
األخرى الصفرية الكربون لتقنيات أو  .المتجددة٬

المتوسط● تزال??في ال العشرين٬82% ة مجموع بلدان في الطاقة إمدادات من
عامي ن بي يا وإندونيس د والهن دا كن ي ف الحصة وزادت األحفوري الوقود مصدرها

ود.2017و2012 الوق ن م نصيبها ل تقلي ن م دة المتح ة المملك ت وتمكن هذا
وفرنسا الصين تليها كبير٬ بشكل  .األحفوري

ذ● من اخ المن ة سياس عن رئيسة ات إعالن العشرين ة مجموع دول ن م عدد أصدر
 .باريس

 :الطاقة

ة● الطاق قطاع ي ف لالنبعاثات كثافة بأعلى وإندونيسيا وأستراليا أفريقيا جنوب تتمتع
الفحم من التدريجي للتخلص ملموسة إجراءات إلى  .وتفتقر

النقل  :وسائل

يد● أكس اني ث از غ سياسة تصنيف المتحدة والمملكة واليابان فرنسا من كل تصدرت
وري٬ األحف ود الوق ذات يارات للس دريجي الت ص التخل خطط الل خ ن م ون الكرب

المتحدة الواليات المثال سبيل رد5.4(فعلى للف ون الكرب يد أكس ثاني من )أطنان
وكندا فرد4.8(٬ لكل الكربون أكسيد ثاني من تراليا)أطنان ان4.0(وأس أطن

فرد لكل الكربون أكسيد ثاني ل)من نق ات انبعاث ى وأعل ة عالي ل تنق دالت مع لديها
ال ا بينم ٬ ود الوق استهالك اءة كف ايير مع إلى وكندا المتحدة الواليات وتفتقر للفرد٬

معايير أي أستراليا لدى  .يوجد

 :الصناعة

ه● هدف بب بس عال سياسة نيف تص ى عل يحصل ذي ال و ه ط فق ي األوروب اد االتح
ا بينم ون٬ الكرب منخفضة ون لتك ات االنبعاث ة كثيف القطاعات ي ف دة الجدي للمنشآت
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لالنبعاثات كثافة أعلى وروسيا٬ الصين٬ أفريقيا٬  .لجنوب

 :المباني

كندا● رد2.1(تظهر ف ل لك ون الكرب أكسيد ثاني من ا)طن وألماني طن1.7(٬
فرد لكل الكربون أكسيد ثاني المتحدة)من يد1.6(والواليات أكس اني ث ن م طن

رد ف ل لك ون رين٬)الكرب العش ة مجموع ي ف رد للف رة مباش اء بن ات انبعاث ى أعل
ة درج ع م ة المتوافق األوروبي االتحاد سياسة تكون أن ة1.5ويمكن مئوي ة درج
ام ع ول بحل ة الطاق ن م ة الخالي به ش اني المب ي ف ة ي2020/25والمتمثل للمبان

األخرى العشرين مجموعة لبلدان نموذجا  .الجديدة

 :الغابات

عام● منذ غابية خسارة أعلى على والبرازيل واألرجنتين إندونيسيا 1990حصلت
االتجاه هذا لعكس كافية إجراءات الدول هذه تظهر وال ٬. 

البيئة على للمحافظة اخضرارا أكثر سياسة نحو واالتجاه العشرين قمة  دول
 

باريس ة اتفاقي ذ من العشرين دول دمتها ق تي ال السياسات في التطورات من الرغم على
وتدفعها التقدم هذا من تحد التي السياسات بعض توجد أنه إال اخضرارا٬ أكثر بيئة نحو

 .للخلف
 

للخلف تدفعها  سياسيات

تراليا● ي:أس ف ة الحكوم ل يرة2017تجاه الكب ذ التنفي وة اخ(لفج المن ات سياس
 )واألهداف

دة● المتح ة فرية٬:المملك الص ون الكرب ازل من ي ف ك وذل اخ المن ات سياس اء إلغ
المباني في الطاقة كفاءة تدابير الجمركية٬ واألهداف(التعريفات المناخ  )سياسات

الفحم:أستراليا● طاقة توليد لدعم طرق إيجاد على الحكومة  )مالية(تعمل
تستثمر:إيطاليا● الطبيعي الغاز لنقل للدولة مملوكة ي4.7شركة ف يورو مليارات

الغاز  )مالية(شبكات
ى:البرازيل● إل ات الغاب ة إزال بة نس ارتفعت ث حي الماضي د العق ي ف قوي تراجع

عام52% عام2012من  )الغابات(2017إلى
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يك● ل:المكس تغلغ ن م د وتح از الغ ى عل اء للكهرب دة الم ف منتص ات توقع ز ترك
المتجددة  )الطاقة(الطاقة

ا● ى:ألماني عل ا طموح ثر األك ون الكرب يد أكس اني ث دود ح ول ح ات المحادث ع من
امي لع ة الخفيف ات للمركب ي األوروب اد االتح توى 2030و2025مس

 )المواصالت(
ون:فرنسا● للكرب ى األول مية الرس ة الميزاني اوز تتج ون الكرب أكسيد ثاني انبعاثات

(6.7بنسبة واألهداف% المناخ  )سياسات
ى:روسيا● حت اريس ب ة اتفاقي ى عل التصديق تؤخر دة الجدي ة الوطني االستراتيجية

واألهداف(2019عام المناخ  )سياسات
الجنوبية● ام:كوريا لع الدفيئة غازات النبعاثات خطتها ليس2030تنقح ن ولك ٬

لعام الدفيئة غازات انبعاثات واألهداف(2030هدفها المناخ  )سياسات
عام:األرجنتين● حتى الغاز الستغالل اإلعانات ضمان  )مالية(2021تقرر
عودية● الس ة العربي ة ود:المملك الوق م دع ن م دريجي الت ص للتخل اطؤا تب ن تعل

االقتصاد لتعزيز  )مالية(األحفوري
ج:اليابان● ينت ا مم ٬ دة الجدي تراتيجية االس ة الطاق خطة ي ف جديدة أهداف توجد ال

والفحم النووية الطاقة على كبير اعتماد  )الطاقة(عنه
المتحدة● النظيفة:الواليات الطاقة خطة  )الطاقة(إلغاء
بة:الهند● بنس ة الكهربائي يارات الس ع بي تزام ال عن ام%100التراجع ع ول بحل

 )المواصالت(2030
تراليا● ة:أس الخفيف يارات للس ات االنبعاث ايير مع أن بش ي حكوم اق اتف د يوج ال
 )المواصالت(

ام:ألمانيا● لع ة الدفيئ ازات غ ات انبعاث دف ه يفوتها أن المتوقع بة2020من بنس
8) واألهداف% المناخ  )سياسات

باريس:تركيا● اتفاقية على بعد تصدق واألهداف(لم المناخ  )سياسات
واحد:كندا● عام لمدة الكربون ضريبة إدخال  )مالية(تأجيل
أنابيب:كندا● خطوط من به يتصل وما ترانس كيندر جبل توسيع مشروع تشتري

بقيمة محطة أمريكي4.5وأصول دوالر  )مالية(مليارات
عام:الصين● في أخرى مرة الفحم استهالك  )الطاقة(2017ارتفع
ن:إندونيسيا● بي م الفح استخدام يتضاعف أن للدولة المملوكة الكهرباء شركة تتوقع

 )الطاقة(2025و2017عامي
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ا● أفريقي وب ام:جن ع تى ح الفحم ب ة الطاق د تولي ات محط ن م د المزي اء بن رر تق
 )الطاقة(2024

االستراتيجية:تركيا● من2019-2015الخطة السنوي اء الكهرب د تولي لزيادة
بة بنس ي المحل م ام%54الفح ع تويات مس ن ام2012ع ع ول 2019بحل

 )الطاقة(
المتحدة● ر:الواليات أكث ون تك أن ى إل بحاجة تعد لم والشاحنات السيارات أن تعلن

عام بحلول عام كل الوقود استهالك في  )المواصالت(2020كفاءة

األخضر للون االتجاه تجعل  خطوات

دا● املة:كن ش دابير لت مقترحات ى عل األجل ة طويل دة الجدي تراتيجية االس وي تحت
التقليدية الفحم مصانع من التدريجي والتخلص الكربون تسعير خطة مع لالقتصاد٬

واألهداف( المناخ  )سياسات
ي● األوروب اد األجل:االتح ة طويل تراتيجية االس ل جع حول جدال ير تث المفوضية

طموحا أكثر األوروبي واألهداف(لالتحاد المناخ  )سياسات
ام:الصين● ع ي ف تبدأ والتي الطاقة٬ لقطاع االنبعاثات تداول خطة إطالق عن تعلن

 )مالية(2019
حوالي:تركيا● بتقديم اءة11تتعهد كف دابير ت ي ف تثمار لالس ي أمريك دوالر ار ملي

 )مالية(الطاقة
ان● ام:الياب ع ذ من ا به ول المعم ة الطاق تخدام اس اءة كف ايير مع ة 2017مراجع
 )البناء(

يا● بة:إندونيس بنس ات الغاب ة إزال ت امي%60انخفض ع الل و2016خ
 )الغابات(2017

ام:الصين● لع ددة المتج اء للكهرب دفها ه و2020تجاوزت اوات105وه جيج
سنوات ثالث قبل المركبة السعة  )الطاقة(في

جافا:إندونيسيا● في الفحم على الطاقة لتوليد جديدة محطات بوجود تتعهد م(ال ل ا م
مارس قبل االتفاقات توقيع (2018يتم  )الطاقة)

السعودية● العربية ة:المملكة بقيم المتجددة للطاقة مناقصة برنامج 50-30تطلق
أمريكي دوالر  )الطاقة(مليار

بنسبة:الهند● التبريد على الطلب لخفض عمل خطة مسودة بحلول%20تصدر
 )الطاقة(2037عام
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ام:إيطاليا● ع ول بحل ق الطري على كهربائية سيارة مليون هدف عن 2022تعلن
 )المواصالت(

عودية● الس ة العربي ة ام:المملك ع ي ف ة الكهربائي يارات الس واردات وق س ح فت
 )المواصالت(2018

ا● ام:فرنس ع ي ف ون الكرب اد لحي ل األج ة طويل دة جدي تراتيجية اس ع بوض تزم تل
واألهداف(2050 المناخ  )سياسات

األجل:المكسيك● طويلة لخطة تفويض مع القانوني٬ اإلطار في مدمج باريس اتفاق
قطاعية تخفيف أهداف واألهداف(مع المناخ  )سياسات

بقيمة:األرجنتين● برنامجا المتجددة5.7تطلق للطاقات دوالر  )مالية(مليارات
بقيمة:فرنسا● الفرنسي الكربون سعر عن عام/يورو84تعلن في 2022طن

من ارتفاعا  )مالية(يورو٬44
المتجددة:األرجنتين● الطاقة توليد وقانون المتجددة الطاقة قانون  )الطاقة(تعتمد
البالد:ألمانيا● في الفحم من التدريجي التخلص بشأن للتفاوض لجنة تطلق الحكومة
 )الطاقة(

عام:إيطاليا● بحلول الفحم طاقة من التدريجي التخلص  )الطاقة(2025تعلن
إفريقيا● المتكاملة:جنوب الموارد ام2018خطة ع حتى المتجددة الطاقة وتعزز

 )الطاقة(2030
وصول:المكسيك● مع المضافة الجديدة الطاقة جميع على المتجددة الطاقة تستحوذ

قياسية مستويات إلى  )الطاقة(األسعار
ام:روسيا● ع ول بحل بري ال ل النق ات انبعاث لخفض النقل ى2030استراتيجية إل

20)  )المواصالت%
دة● المتح ة ام:المملك لع دفها ه ة مراجع ن ع ن ى2050تعل األقص الحد ق لتحقي

عند الحرارة مئوية1.5لدرجة واألهداف(درجة المناخ  )سياسات
المتحدة● من:الواليات أكثر ومنظمات3500تتعهد ال أعم وقطاع ة ودول مدينة

باريس اتفاقية واألهداف(باحترام المناخ  )سياسات
البيئية:البرازيل● المخاطر لمراقبة للبنوك متطلبات المركزي البنك  )مالية(يقدم
إفريقيا● عن:جنوب ل يق ال ا م تغطي التي الكربون ضريبة عن ن%75تعلن م

الدفيئة غازات  )مالية(انبعاثات
المتحدة● داف:المملكة أه ة لتلبي وخاصة عامة استثمارات إليجاد عمل فريق تطلق

الكربون لخفض المتحدة  )مالية(المملكة
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إلى:البرازيل● الشمسية الطاقة البالغة4000زيادة اإلنتاجية القدرة لتتجاوز مرة
عام13 بحلول  )طاقة(2026جيجاوات

ى:الهند● إل للوصول اء للكهرب الوطنية المصادر%47الخطة ن م ة الطاق ن م
عام بحلول األحفورية  )طاقة(2027غير

يا● ددة:روس المتج ة الطاق ز وتعزي ة الطاق تخدام اس اءة كف أن بش ر األوام د تعتم
 )طاقة(

األوروبي● يمكن:االتحاد ة الطاق تخدام اس اءة وكف المتجددة للطاقة الجديدة األهداف
بنسبة االنبعاثات تقلل عام%45أن  )طاقة(2030في

ة● الجنوبي ا دتها:كوري م دة جدي خطة ب15تصدر والطل اء الكهرب د لتزوي ا عام
المتجددة الكهرباء توليد حصة لزيادة  )طاقة(عليها

الجنوبية● عدد:كوريا وجود ق250٬000الهدف الطري ى عل ة كهربائي يارة س
ول ى2020بحل إل ل تص ات إعان ع م يارة٬12000 س ل لك ي أمريك دوالر

 ).مواصالت(
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الخبر تفاصيل

الخبر الحرازاتعنوان والشركة:أهالي منازلنا سقوط من الدراسات:نخشى من انتهينا

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد7328العددالكاتب 1تكرار

الحرازات والشركة:أهالي منازلنا سقوط من من:نخشى انتهينا
 الدراسات

 
 

المفضلي:جدة  مطر

والصرف اه المي ات طفوح تسبب ن م اوفهم مخ عن بجدة الحرازات حي سكان أعرب
ن مؤكدي ازل٬ والمن األحواش جدران ققات تش ور ظه د بع ازلهم من ار انهي ي ف الصحي
اء األحي ن م أصبحت ا كونه للحرازات الصحي والصرف المياه شبكة إيصال ضرورة

 .المهمة
 

السيل  مجرى
طفوحات وجود في هو الحي داخل مشكلتنا الحرازات٬ أهالي من الزهراني حسن يقول
دران ج قق بتش ببت تس دا ج ة عالي ا ملوحته رار٬ األب جد مس ن م القرب ب ة جوفي اه مي
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ذه ه جراء ا م يوما يسقط أن أخشى والذي منزلي في حدث ما وهذا والمنازل األحواش
أو اعتين س وخالل المجاري نسحب وأصبحنا المجاري ح طف ي ف تسببت والتي المياه

المشكلة نفس تعود  .ثالث
 

يبعد ال والذي السيل مجرى داخل فتحات بعمل حال الزهراني عن300ويقترح تر م
وسحبها ارتوازية آبار حفر أو  .منازلنا

 
خدمة  طلب

والصرف اه المي بكة ش إيصال ضرورة ى عل الحرازات الي أه ن م يبه الش وب أي د أك
ة الخدم ب بطل وتقدموا سبق أنهم إلى مشيرا العالية٬ السكانية الكثافة ذات للحي الصحي

عام قبل اآلن1429من ى إل ن الحي ك ذل ن م للشركة التنفيذيين المدراء جميع وقابلوا
ينفذ لم أنه إال قريبا المشروع بتنفيذ وعدوهم  .والذين

 
تغذية  منظومة

م»الوطن« ت ه أن أوضحت التي الوطنية٬ المياه لشركة المواطنين وطلبات هموم نقلت
ي لح اه للمي ة المنزلي يالت والتوص ة والفرعي ية الرئيس وط الخط ميم وتص ة دراس
ة المنطق ة لتغذي ة منظوم ى إل اج يحت الحي ف ة الدراس ذه ه مخرجات وحسب الحرازات
ومحطة رئيسي اه مي ل نق خط ذ تنفي ى إل إضافة ي٬ الطبيع دار االنح طريق عن بالمياه
ق وف ذ للتنفي المشاريع رح ط يتم وس رازات٬ الح ة منطق ى إل زه قوي ات خزان ن م ضخ
فقد الصحي الصرف خدمة يخص ما وأما الشركة٬ تنفذها التي المشاريع وبرامج خطط
ي ف ات األولوي حسب اهزة ج الطرح تندات ومس للحي ة الالزم ة الدراس عمل أيضاً تم
والمتمثلة الصحي الصرف منظومة استكمال بعد وذلك الشركة٬ مشاريع وبرامج خطط

وبحرة بحدا المعالجة ومحطة والمحاميد الحرازات بحي الرئيسي الخط تنفيذ  ?.في
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الخبر تفاصيل

الخبر الرقابهعنوان بتشديد ومطالبات الشوارع يتلف بالخفجي المياه شبكة مشروع مقاول

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد3004العددالكاتب 1تكرار

بتشديد ومطالبات الشوارع يتلف بالخفجي المياه شبكة مشروع مقاول
 الرقابه

 

تصوير-الخفجي ٬ الزويد الشمري-عافت  شاير

 

الشوارع سفلتت إعادة وتتم بكة..أسبوعان ش ذ تنفي مشروع اول مق د تعه ارة العب بهذه
ال أعم بب بس ة المحافظ رق وط وارع ش ن م ه إتالف اتم م الح بإص الخفجي ب اه المي
ارب مايق اآلن ه علي ى مض ث حي اح الري أدراج ب ذه د التعه ذه ه ن ولك ٬ روع المش

الطرق وإصالح به اإليفاء دون أشهر  .الخمسة
 

مشروع اول مق قبل من السفلته إعادة تنفيذ سوء من إشتكى المواطنين من عدد أن يذكر
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خطوط د لتمدي الشوارع ن م عدداً بحفر قيامة بعد االسفلت طبقة بإتالف قام حيث المياه
ة بطبق أخرى مره السفلتة وأعادة المياه لشبكة التحتية البنية لمشروع الرئيسية األنابيب
ي ف ات بتلفي ببت تس تي وال فلت اإلس روز وب ات بالحفري ة مليئ ة ورديئ توية مس ير غ

 .المركبات
 

ادة بإع اول المق ى عل والتشديد ة البلدي ل قب ن م ة الرقاب دور ل بتفعي واطنين الم ب وطال
السابق لوضعه  .الطريق
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الخبر تفاصيل

الخبر تنومةعنوان محافظة في هائل محاصرته..حريق على تعمل المدني الدفاع وفرق

الخبر الخبرالخميس-22/10/2020-05/03/1442تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد0العددالكاتب 15تكرار

تنومة محافظة في هائل على..حريق تعمل المدني الدفاع وفرق
 محاصرته

انتشاره في ساهمت الرياح  ..شدة

 

 التحرير-متابعات

األربعاء٬ أمس مساء عسير٬ منطقة في تنومة بمحافظة المدني الدفاع فرق باشرت
الظهارة بقرية ُغالمه جبل في اندلع حريق  .إخماد
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النقيب عسير بمنطقة المدني الدفاع لمديرية اإلعالمي المتحدث أوضح التفاصيل٬ وفي
في حريق نشوب عن أمس٬ مساء بالغاً تلقى تنومة مدني أن السيد عبده بن محمد

تنومة بمحافظة الظهارة قرية ُغالمه بجبل وأعشاب عسير–أشجار منطقة  .-شمال

للموقع وبالوصول الحريق٬ نشوب لموقع الالزمة اإلطفاء فرق توجيه تم أنه وأضاف
جداً وعرة منطقة في تقع وأعشاب أشجار في حريق عن عبارة الحادث أن وجد

باستخدام راجلة فرق بواسطة الحالة مباشرة تمت وقد اآلليات٬ مباشرة معها يصعب
المعدة اإلسناد خطط تطبيق تم كما الحوادث٬ هذه لمثل الالزمة والتجهيزات المعدات
المواقع في احترازياً موجودة سريعة تدخل فرق وعمل واآللي البشري للدعم مسبقاً

المجاورة  .السكنية

وبالتنسيق عسير في المدني الدفاع إدارة بقيادة أنه عسير منطقة إمارة أعلنت جهتها من
بإمارة المشتركة العمليات غرفة طريق عن العالقة ذات الحكومية الجهات مع

حريق إخماد تباشر التي المدني للدفاع الميدانية اللجنة أعمال الغرفة تتابع المنطقة٬
الحمد و اآلن حتى إصابات أي تسجيل عدم وتؤكد تنومة٬ بمحافظة غالمة  .جبل

في حسابها عبر اإلمارة٬ بإمارة”تويتر“وأضافت المشتركة العمليات غرفة أن ٬
معا٬ً النماص محافظة وبمشاركة تنومة بمحافظة موحدة ميدانية قيادة أنشأت عسير
بتوفير التوجيه تم كما المنطقة٬ بلديات من دعم بآليات بتنومة الميدانية القيادة وتدعم

المحافظة خارج من القادمة الطوارئ لفرق سكنية  .وحدات

على المرورية الحركة تتابع عسير بإمارة المشتركة العمليات غرفة أن اإلمارة وتابعت
االختناقات لفك السريع والتعامل وتنومة النماص محافظتي بين الرابط الطريق
الوقت الشاحنات مرور ومنع تنومة حريق لموقع المحاذي الطريق على المرورية

 .الراهن

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/iK0Yl4_sbac 

https://youtu.be/7DnKVW_z3io 

https://youtu.be/uLsYEfTog1c 

https://youtu.be/aAETPtpvvlI 
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https://youtu.be/iU84CXHWPQc 
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