
 

الملف الصحفي 
)الثالثاء(ليوم  

هـ 1443صفر  14 

م 2021سبتمبر  21 

الى  من  الموضوع 
 أهم المستجدات المحلية 1 4

 المقاالت ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها _ _

 تقارير ومؤشرات عامة 5 27

عام -أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة  28 34  

 أخبار المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة _ _

 أخبار المركز الوطني لألرصاد _ _

 أخبار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية _ _

 أخبار شركة المياه الوطنية 35 36

 أخبار المؤسسة العامة للحبوب 37 40

 أخبار المؤسسة العامة للري _ _

البيئة و المياه والزراعة -أخبار عالمية  _ _  

 الشكاوى و الردود 41 44

 أخبار صندوق التنمية الزراعية _ _

 الحوادث _ _

 كاريكاتير _ _

 اإلعالنات _ _



 

لتاريخ الصحفي 14/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر شهادة"البيئة"عنوان على الزراعيةISO 9001تحصل اإلعانات برنامج في والخدمة الجودة إدارة بنظام الخاصة

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 17تكرار

شهادة"البيئة" على بنظامISO 9001تحصل الخاصة
الزراعية اإلعانات برنامج في والخدمة الجودة  إدارة

 
 

 

 واس-الرياض
ه مكتب ي ف المشيطي منصور دس المهن والزراعة والمياه البيئة وزير نائب معالي تسلم

األيزو شهادة حصلISO 9001اليوم٬ تي ال ة والخدم الجودة إدارة بنظام الخاصة
الوزارة في الزراعية اإلعانات برنامج  .عليها
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ات اإلعان امج برن ز تميُّ ى عل دل ت وة الخط ذه ه أن ه معالي ح أوض بة المناس ذه وبه
نفتخر الذين الوطن وشابات شباب بقيادة وذلك المأمولة٬ اإلنجازات وتحقيقه الزراعية٬
ه فائدت مُّ وتع المناطق جميع في وممتد بامتياز سعودي البرنامج هذا أن مبيناً جميعا٬ً بهم

المملكة في شخص  .كل
 

ة وحوكم ة خط ة الزراعي ات اإلعان امج برن دى ل أن ى إل يطي المش دس المهن ار وأش
تفيدة المس ع المجتم شرائح جميع دعم إلى للوصول تهدف تمر.واضحة٬ يس أن ؤمالً م

واإليجابية والعمل الروح بنفس األيام قادم في  .البرنامج
 

شهادة أن ذكر مISO 9001ُي وتهت ة٬ والخدم الجودة إدارة بنظام ة بخمسةخاص
هي العمل:أركان وتشجيع ل٬ العم ير وس ة واإلنتاجي الء٬ العم ة وخدم ة٬ الخدم جودة

وجعله بالعميل واالهتمام واالبتكار٬ األول(الجماعي رارات)العامل ق على يؤثر الذي
ا ُتقدمه تي ال ة للخدم ة وموثوقّي مان ض ة بمنزل هادة الش ّد تُع ا كم ة٬ المنظم رفات وتص
ا ُتقدمه تي ال دمات الخ ن م تفادة لالس فرصة ق يخل مّما العمالء خدمة وتُحّسن المنظمة٬

 .المنظمة
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لتاريخ الصحفي 14/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السعوديةعنوان الزراعية االستثمارات تمويل أضعاف4نمو

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد15638العددالكاتب 1تكرار

السعودية الزراعية االستثمارات تمويل  أضعاف4نمو

 
 
 

األوسط«:حائل-الرياض  »الشرق
وزير أكد أضعاف٬ أربع البالد في الزراعي االستثمار تمويالت فيه تضاعفت وقت في
الل خ لي٬ الفض ن المحس د عب ن ب رحمن ال د عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ
ة٬ اإليطالي ا فلورنس ة مدين في العشرين لمجموعة الزراعة وزراء اجتماع في مشاركته
ه أطلق ذي ال تدامة٬ المس ة الريفي ة الزراعي التنمية برنامج في المملكة تجربة نجاح على

اد اعتم م ت ه أن فاً كاش ز٬ العزي عبد بن سلمان الملك الشريفين الحرمين ار12خادم ملي
دوالر3.2(لایر المزارعين)مليارات صغار فئة  .لدعم
 

ة التنمي ندوق ص ن م ة الممول عودية الس ي ف ة الزراعي تثمارات االس أن لي الفض ن وبي
بنحو الماضية سنوات األربع خالل نمت اء400الزراعية بن ي ف أسهم ما المائة٬ في

ومستدام مرن غذائي  .نظام
 

ة الحديث ة التقني اليب األس ى إل ة المملك تحول عن والزراعة٬ والمياه البيئة وزير ولفت
ة٬ اإللكتروني التواصل وات وقن ائل الوس خالل من ك وذل الزراعي٬ اإلرشاد مجال في

وأكفأ أسرع بطريقة المزارعين من شريحة ألكبر الوصول  .بهدف
 

حائل بمنطقة الصناعية التجارية الغرفة عقدت ذلك٬ السعودية(إلى ي)شمال ف ة ممثل
ة هلجن تواج تي ال ديات التح م أه ه في ت بحث اً اجتماع ذاء٬ والغ ة نالزراع المزارعي

المتخصصين األعضاء حضور وسط الزراعي٬ ةوالتسويق التنمي لصندوق ن والممثلي
حائل وأمانة البيئة وزارة وفرع السياحةالزراعي ووزارة للصوامع العامة .والمؤسسة
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زارع الم سوق ة إقام ة آلي اع االجتم الل خ المناقشات منت ة٬وتض الزراعي ات للمنتج
بالمنطقة الزراعية المحاصيل لمهرجانات المنصةإضافة ي ف راً مؤخ ا اعتماده تم التي

والمياه البيئة لوزارة األعمالالرئيسية ورجال للمستثمرين وطرحها  .والزراعة
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لتاريخ الصحفي 14/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يضبطعنوان النباتي الغطاء خالل2000مركز المحلي والحطب الفحم من مكعب أشهر3متر

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

يضبط النباتي الغطاء الفحم2000مركز من مكعب متر
خالل المحلي  أشهر3والحطب

 

 واس-الرياض
ي النبات اء الغط ة لتنمي ني الوط المركز ب ي والمراع ات الغاب ة حماي ات دوري بطت ض

ن م ثر أك حر التص ة خالل2000ومكافح ي المحل ب والحط الفحم ن م مكعب تر م
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االحتطاب ات مخالف عن للكشف التفتيشية أعمالها ضمن وذلك الماضية٬ الثالثة األشهر
المملكة ومحافظات مدن  .في

من وعدد والزراعة والمياه البيئة وزارة المركز جانب إلى التفتيش حمالت في وشارك
ة البيئ ام لنظ ا وفق الفين المخ بحق ة النظامي اإلجراءات اتخذت ث حي المساندة٬ الجهات

االحتطاب لمخالفات التنفيذية  .والالئحة

ومكافحة اتي النب اء الغط ة لتنمي الوطني ز المرك ود جه إطار ي ف الحمالت ذه ه وتأتي
اإلضرار ي ف تسهم تي ال ات الممارس ة ومكافح االحتطاب ات مخالف ن م للحد التصحر

النباتي  .بالغطاء
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لتاريخ الصحفي 14/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العاشرةعنوان نسخته في الرمان مهرجان فعاليات انطالق غداً يرعى الباحة أمير سمو

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

في الرمان مهرجان فعاليات انطالق غدًا يرعى الباحة أمير سمو
العاشرة  نسخته

 

 واس-الباحة
ة منطق أمير عبدالعزيز بن سعود بن حسام الدكتور األمير الملكي السمو صاحب يرعى
ة الجمعي ه تنظم ذي ال رة٬ العاش خته نس ي ف ني الوط ان الرم ان مهرج ٬ داً غ ة الباح
مفرق في المهرجان بمقر وذلك ٬ الجهات من عدد مع بالتعاون بالباحة للرمان التعاونية

 .بيدة

م إبراهي ان للمهرج ة المنظم ة اللجن رئيس بالباحة الرمان جمعية مجلس رئيس وأوضح
ن م ثر أك اركة بمش أتي ي ام الع ذا ه ي ف المهرجان أن روش٬ ٍت100بخ ثاب عارٍض

ى إل إضافة ٬ ان المهرج ر بمق ان الرم حراج احة س على المترددين المزارعين ومئات
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٬ ة المملك ارج وخ ل داخ ان الرم ويق تس ي ف ة المتخصص ة اإللكتروني اجر المت اح جن
ك وبن ف ري امج لبرن ان أرك ة أربع يحوي ذي ال ة والزراع والمياه البيئة وزارة وجناح
البشرية وارد الم وزارة اح وجن ٬ اه المي ومصادر العضوية والزراعة والتقاوي البذور

والتشاركي التعاوني المجتمعي ودورها التعاونية بالجمعيات للتعريف  .المخصص

ة التنمي ندوق ص اركة مش من سيتض ام أي بعة س دة لم تمر يس ذي ال ان المهرج أن ن وبي
اركة مش عن فضالً ٬ الصندوق ات بمنتج زوار وال زارعين الم رف يُع الذي الزراعية
وركن األعمال ورواد ورائدات للحرف أركان عشرة من بجناح االجتماعية التنمية بنك
اليوم ب االً احتف ة متنوع ات فعالي إقامة مع المنتجة األسر لجناح باإلضافة البنك لمنتجات

 .الوطني
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لتاريخ الصحفي 14/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان أكثر تُنتج التمور40تبوك من نوعاً

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19447العددالكاتب 1تكرار

من أكثر تُنتج التمور40تبوك من  نوعًا

 

 

  واس-تبوك

ول محص ن م ذائي الغ ن األم ز تعزي ي ف وك تب ة بمنطق ة نخل ون ملي ن م ثر أك هم تس
نحو الزراعية اإلحصاءات وسجلت بفضل834358التمور٬ ة بالمنطق رة مثم نخلة

ائل فس رس غ لحظة ن م ة الزراع ل مراح ي ف ايير المع ى أعل زارع الم مالك ق تطبي
الرطب وجني طلوع مرحلة إلى  .النخيل

 

دة مفي ة غذائي عناصر ن م ه تحوي ا لم العالية٬ الغذائية بقيمتها عام بشكل التمور وتتميز
ا كم األخرى٬ ه الفواك أنواع ب ًة مقارن ة الحراري السعرات من المحتوى وعالية للجسم٬
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من وى المحت ة وقليل يوم٬ والكالس والبوتاسيوم كالحديد للمعادن جيداً مصدراً التمور تعد
ة أحادي كريات س ور التم ي ف ودة الموج كّريات الس د وتع وديوم٬ وز-الص الجلوك

وز من-والفركت د الجي ا محتواه ى إل إضافًة واالمتصاص٬ الهضم هلة س ي فه ذلك ل ٬
ات فيتامين ى عل ا احتوائه ى وإل ة٬ الغذائي اف ك-األلي وكذل أ٬ امين وفيت ب امين فيت
نضوجه ومرحلة التمر صنف بحسب  .البروتينات

 

ر التم نضوج أخر بت وك تب يز وتتم طن٬ ف أل ين خمس إلى سنوياً المنطقة إنتاج ويصل
ترة ف دأ تب ث حي ة٬ بالمنطق رارة الح ات درج اض النخف ة المملك اطق من ة ببقي ة مقارن
ا لم ام ع ل ك ن م ر أكتوب شهر ة نهاي تى وح بتمبر وس أغسطس شهري بين ما الحصاد

ن ع د هرها40يزي أش ور٬ التم ن م اً فر:نوع واألص ر األحم كري والس الص الخ
ودقلة والصقعي الشرق جانب إلى وروثانا٬ والمنيفي والحلوة المجدول وكذلك والبرني٬

والمحترقة والسباكة البيضاء والحلوة والشبيبي  .نور
 

ثروة ال ى عل ة المحافظ من ض ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ذل ويب
ل النخي ة سوس ة آف ة مكافح ي ف ة فاعل ودًا جه ا٬ به رة المض ات اآلف ة ومكافح ة النباتي
خالل من ة٬ بالمنطق ور التم من وإنتاجها النخيل ألشجار تهديد من تشكله لما الحمراء٬

الحمراء"برنامج النخيل سوسة الماضي".مكافحة ام الع خالل الفرع م2020٬وقام
ة الميداني ارات الزي الل خ ن م راء٬ الحم ل النخي ة سوس ة آف ة لمكافح ة حثيث ود بجه
ة عملي دريبات ت ة إقام ب جان ى إل ا٬ منه المصاب وعالج األشجار وفحص زارع٬ للم
دد ع الي إجم غ بل ث حي ا٬ معه ل التعام وكيفية الحشرة هذه بأضرار لتثقيفهم للمزارعين

بالمنطقة فحصها تم التي إصابة1040864األشجار ورصد نخلًة16068نخلة٬
ائي وق ورش الحمراء ل النخي ة ة103743بسوس ومعالج ة٬ ة15651٬نخل نخل

إزالة إلى  .نخلة417باإلضافة
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لتاريخ الصحفي 14/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المملكة)39(ضبط..بالفيديوعنوان مناطق من عدد في البيئة لنظام مخالفًا

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

مناطق)39(ضبط..بالفيديو من عدد في البيئة لنظام مخالفًا
 المملكة

 

 

 متابعات-الرياض

ي ف ئي البي ن لألم الخاصة وات الق جهود فيه ترصد فيديو مقطع الداخلية وزارة نشرت
المملكة مناطق من عدد في البيئة لنظام المخالفين على  .القبض

البيئي األمن قوات لرعيهم28وضبطت في2.137مخالفًا واألغنام اإلبل من رأًسا
دون ة الترب ف وتجري ال الرم ل بنق امهم لقي الفين مخ اف إليق باإلضافة ة٬ ممنوع مواقع

المكرمة مكة منطقة في  .تصريح
 

على القبض تم ا4كما له المخصصة اكن األم ير غ ي ف ار الن بإشعال لقيامهم مخالفين
عسير  .بمنطقة

 

المختصة الجهات من المخالفين بحق النظامية اإلجراءات تطبيق  .وتم
 

الفيديو  شاهد
https://eshrqah.com/wp-content/uploads/2021/09/WhatsApp-Video-2021-09-20-at-6.51.12-PM.mp4?_=1 

 

11



 

لتاريخ الصحفي 14/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر استراتيجيعنوان منتج التمور

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23626العددالكاتب 1تكرار

استراتيجي منتج  التمور

 

البالد ـ  الرياض

ت ة“ارتبط ال”النخل وألجي ور لعص ة الوارف ا وظالله يرة الوف ة الغذائي ا بخيراته
ذات,متالحقة رة ثم ج تنت ا كونه ات والمجتمع ا ُزراعه ة بعناي زمن ال مّر على وحظيت

عالية غذائية منه,قيمة بيت يخلو اليكاد أساسياً غذاء المملكة.باتت في النخيل عدد يبلغ
مساحة31.234.155 على الذي107نخلة٬ العالمي اإلنتاج ورغم هكتار٬ آالف

ال8.8يبلغ ا٬ً عالمي المنتجة دول ال أهم من تعد المملكة أن إال التمور٬ من طن مليون
ور التم قطاع في والتطور اإلنتاجي التنوع ظل في ور157ويسهم.سيما للتم مصنعاً

ي ف التطور ى إل الصناعي دم التق ظل في وتتجه التحويلية٬ المنتجات صناعة في محلياً
والتصدير اإلنتاج  .مستوى
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ل النخي ة بزراع ر مبكّ ت وق ذ من ة المملك ت زارعين,اهتم الم م ن,ودع القواني ّن وس
وسالمتها ل النخي أشجار على المحافظة في تسهم التي واإلجراءات التنظيمات ,وإيجاد
بصحة ني تع ية قياس مواصفات ق وف التمور من إنتاجها كفاءة وتحسين رفع في وتسهم

المختلفة,اإلنسان وصناعاتها للتمور إنتاجاً الدول أكثر إحدى  .فأصبحت

 

م العال دول ن م العديد إلى الغذائية الصناعات من التمور إنتاج من العديد توريد يتم فيما
درجات ى أعل ق بتحقي م تهت قياسية مواصفات وفق تعمل التي التمور مصانع خالل من

اإلنتاج في عالية,الجودة كفاءة ذات إنتاج تقنيات  .وباستخدام
 

في النخيل أشجار الرياض13وتتوّزع ة منطق تتصدر ث حي ة بالمملك ة إداري ة منطق
يقارب بما اإلنتاج وحجم النخيل أشجار وفرة حيث من ة8المناطق نخل ن ا,ماليي تليه

من بأكثر القصيم نخلة7.3منطقة بنحو,مليون المنورة ة4,6والمدينة نخل ون ,ملي
بنحو الشرقية نخلة4والمنطقة  .ماليين

 

األصناف  تنوع
األصناف عشرات وتشمل المملكة في النخيل مزارع تنتجها التي التمور أصناف تتنّوع

ا إنتاجه ة كمي ف تختل تي ز,ال والرزي الص والخ ري والخض ي البرح ا أبرزه ن وم
والبرني والحلوة والعنبرة والعجوة والصقعي والصفري والصفاوي والشيشي والسكري

األصناف من وغيرها سيف ونبتة وشقراء علي ونبتة والمكتومي وللمحافظة.والروثانة
ن م د العدي ة والزارع اه والمي ة البيئ وزارة ّددت ح ة عالي ودة بج ور التم اج إنت ى عل
ور التم اج إنت جيع وتش ة والدولي ة المحلي ارة التج هيل لتس ادية االسترش فات المواص

الجودة عالية والمصدرين,بمواصفات للمنتجين االقتصادي العائد يدعم في,بما ويسهم
المستهلكين مصالح  .حماية
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ة مطابق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ددتها ح تي ال ور التم ودة ج ات متطلب مل وتش
الصنف ون ول وشكل حجم ا,التمور طبقته ّرض تع ا عليه وحظ ل إذا ور التم تبعاد واس

ور التم هيئة على تؤثر واضحة بصورة االنكسار أو التمّزق أو للهرس ا,الخارجية كم
الحة ص ير غ ا منه ل تجه ورة بص اد الفس أو ن للتعفّ ت تعرض تي ال ور التم تبعد تس

اآلدمي عامل,لالستخدام أي ن م خالية متسخة غير نظيفة التمور تكون أن تشترط كما
الالزمة التغطية مكونات باستثناء  .خارجي

 

واضحة حشرات وجود عن ناتج تلف أي من التمور خلو المواصفات وأن,وتتضمن
التخمير من خالية وزن,تكون ال ة خفيف ون تك أال بمعنى تماماً ب,وناضجة اللّ ة قليل أو

اذة,متقزمة ش ة خارجي ة رطوب ن م خالية تكون غريب,وأن م طع أو ة رائح ا,أو كم
المحددة المسموحة الحدود على المبيدات بقايا التزيد أن  .تشترط

 

اإليضاحية ات البيان دوين بت ور التم اج إنت مصانع والزارعة والمياه البيئة وزارة وتلزم
التمور من عبوة كل وصنف,على المنتج وطبيعة المرسل أو بالمصنع التعريف تشمل

الثمرة,التمر حجم ا,وتحديد مفكك أو شماريخ أو ا مكبوس سواًء التعبئة د,وطريقة وبل
الصالحية ومدة اإلنتاج وسنة  .المنشأ

 

غذائية  قيمة
دة مفي ة غذائي عناصر ن م ه تحوي ا لم ة٬ العالي ة الغذائي ا بقيمته عام بشكل التمور تتميز

ا,للجسم كم األخرى٬ ه الفواك أنواع ب ة مقارن ة الحراري السعرات من المحتوى وعالية
ن م وى المحت ة وقليل يوم٬ والكالس والبوتاسيوم كالحديد للمعادن جيداً مصدراً التمور تعد

وديوم ة,الص أحادي كريات س ور التم ي ف ودة الموج كّريات الس د وز(وتع الجلوك
وز واالمتصاص)والفركت الهضم هلة س فهي ذلك من,ول د الجي ا محتواه ى إل إضافة

الغذائية فيتامينات,األلياف على احتوائها إلى أ(إضافة امين وفيت ب ك,)فيتامين وكذل
نضوجه ومرحلة التمر صنف بحسب  .البروتينات

 

ة متفاوت ترة ف تهالكها اس الحية ص د تمت تي ال ة الغذائي واد الم ن م التمور نف إذ,وتص
أة معب وراً تم ون تك أن ن وزة“يمك الحية”مكن ص ترة ف ع وض م يت ات المنتج ذه وه

بـ تقدر لها أة12استرشادية المعب ير غ الطازجة ور التم ا أم ة٬ التعبئ تاريخ من شهراً
لمعالجة تخضع م ل التي الطازجة الفواكه من تعد اء,فهي انته اريخ ت ا عليه ب يكت وال

 .الصالحية
 

ة الغذائي الصناعات ن م د العدي ي ف رئيس كمصدر األخيرة السنوات خالل التمر ودخل
ا ة,وتنوعه الفني وائح الل ن م د العدي داد بإع دواء وال ذاء للغ ة العام ة الهيئ ت قام د فق
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ا كم ر٬ التم س ودب ر٬ التم ة وعجين أة٬ المعب ة الكامل ور التم مواصفة مثل والمواصفات
ر التم ن م تخلص المس وز الفركت بسكر خاصة ة فني وائح ل داد بإع اً حالي وم ك,تق وكذل
كمواصفة اً دولي ا اعتماده م ت تي ال المواصفات بعض وأعّدت التمر٬ ة“مسحوق عجين

 .”التمر
 

 

التمور  عينات
تراتيجي وإس وطني ج كمنت أهميتها منطلق ومن المملكة بتاريخ التمور الرتباط ,ونظراً
ة البيئ وزارة ب ة ممثل تراتيجيين اإلس دواء وال ذاء للغ ة العام الهيئة شركاء مع وبالتعاون

والزراعة دواء,والمياه وال ذاء للغ العامة الهيئة تقوم والقروية٬ البلدية الشؤون ووزارة
سنوي بشكل ة األغذي ف مختل ي ف دات المبي ا بقاي تويات مس لرصد برامج وتنفيذ بإعداد

التمور ضمنها غذائية.ومن عينات وتحليل سحب السنوي البرنامج خالل من يتم حيث
ة المملك اطق من ع جمي ن م ة المختلف واق األس ن م ا جمعه م س,يت أس ى عل اًء بن ك وذل

ا به دات المبي ا بقاي ن ع ف الكش رض بغ ائية دت-إحص وج دم–إن ع ن م د والتأك
ي ف دات المبي ا لبقاي دة المعتم ية القياس المواصفات حسب بها المسموح للحدود تجاوزها

 .األغذية
 

ل وتحلي بسحب الماضية الخمس السنوات مدى على والدواء للغذاء العامة الهيئة وقامت
ور889 التم ات عين ل تحلي ائج نت رت وأظه ة٬ المملك اطق من ف مختل من تمور عينة

سنوي بشكل المعتمدة القياسية للمواصفات العينات مطابقة نسبة تجاوزت,ارتفاع حيث
ور التم ات عين ة مطابق بة ام%94نس ع ي ور2019ف التم ات عين الي إجم ن م م

ام بع مقارنة ة2016المستهدفة المطابق بة نس ه في ت بلغ ذي ال ود,%)75(م ويع
ور التم مصانع ى عل ة الهيئ ا به ت قام تي ال الرقابية اإلجراءات ثم هللا توفيق إلى ,ذلك
والقروية البلدية الشؤون ووزارة والزراعة والمياه البيئة وزارة من المبذولة  .والجهود
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دراسة أن بش والتمور للنخيل الوطني المركز ومخاطبة بالتواصل مؤخراً الهيئة وقامت
ا بم ات الملوث جميع من المصدرة الطازجة التمور خلو تثبت شهادة فرض إمكانية مدى
ا م ع م أيضاً ق وتتواف ال٬ المج ذا ه ي ف الدولية االشتراطات مع لتتوافق المبيدات٬ فيها

المصنعة للتمور بالنسبة الهيئة من,تطبقه د المزي ذل ب ي ف وشركائها الهيئة تستمر كما
ة المعروض ة الغذائي ات المنتج المة س من تتض تي وال دافهم أه ق تحقي ي ف ود الجه

 .للمستهلكين

 

العالم»غينيس«دخول في وراثية أصول بنك  كأكبر
ل النخي إن اء٬ األحس ي ف ور والتم ل النخي مركز عام مدير الحسيني٬ خالد المهندس قال
أن ًدا مؤك الم٬ الع في وراثية أصول بنك أكبر للمركز ويمثل للمملكة٬ كبيرة أهمية ذات

يضم والعالمي127المركز الوطني بين تتنوع النخيل من  .صنفًا
 

عن”الحسيني“وأضاف ل يق ال ا م ه ب ل النخي ار ثم أن ي٬ العرب ل النخي وم ي بمناسبة ٬
ة26 غذائي ة وجب بمثابة تكون للحليب التمور إضافة وعند وفيتامينات٬ غذائّيًا عنصًرا

 .متكاملة
 

ل النخي ز لمرك ة الحكومي ات الجه تثمار الس تطلعه عن الحسيني خالد المهندس وأعرب
بموسوعة قياسي رقم لتسجيل المركز سعي مؤكًدا سياحي٬ كمزار األحساء في والتمور

س“ بـ”غيني الم الع ي ف ة وراثي ول أص ك بن أكبر ك ية القياس ام ن127لألرق م نفًا ص
ليصبح لزيادته نسعى والذي  .صنف200النخيل٬
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لتاريخ الصحفي 14/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سلمانعنوان خليج شاطئ تنظيف بمبادرة البيئي الوعي تعزز جدة أمانة

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

سلمان خليج شاطئ تنظيف بمبادرة البيئي الوعي تعزز جدة  أمانة

 

 البالد:جدة

بت الس دة ج ة محافظ ة أمان ت لمان11نظم س ج خلي ف لتنظي ة تطوعي ة حمل فر ص
وشركة رز بلوق از حج ق فري اركة و“بمش ات”نبك المخلف دوير ت ادة إع ي ف المختصة

وم للي ة التطوعي ة األمان ات فعالي من ض ك وذل الهم٬ أطف ة بمعي وعين المتط ن م دد وع
وشواطئ??الوطني البيئة على للحفاظ المجتمع فئات بين الوعي نشر إلى تهدف التي
 .المدينة

 

أن وده حم هاشم ن ب ان هت دس المهن ة األمان ي ف المجتمعية العالقات عام مدير وأوضح
ثرات والمبع ات المخلف ي رم ن م د للح لمان س ج خلي اطئ ش ف تنظي تهدفت اس ة الحمل
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ة أمان ا أطلقته تي ال الوطني وم الي ات فعالي ضمن أتي ت المبادرة أن إلى مشيرا الورقية٬
خالل من وطن لل م حبه عن ير للتعب المتطوعين من شريحة أكبر استقطاب بهدف جدة

الملوثات من خالية شواطئنا نجعل وأن البيئة على الحفاظ رسالة  .نشر
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لتاريخ الصحفي 14/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اللوزعنوان بأشجار تتزين القطيف وطرقات مزارع

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

اللوز بأشجار تتزين القطيف وطرقات  مزارع

 

السوق في معروض  اللوز

 واس-الدمام

 

جار أش ثرة بك رقية الش ة المنطق ي ف ف القطي ة محافظ تهر وز"تش ي"الل ف رة المنتش
ه بألوان الثمار من الوافر بمحصولها األسواق لتزود المنازل٬ وحتى والشوارع المزارع

للجميع أكله والمحبب المختلفة  .وأنواعه
 

بشجرة اللوز٬ شجرة المنطقة في البعض ي"القَْضُب"ويسمي الت األشجار٬ ن م وهي
ة مكان ا وله السنة٬ مدار على وتتلون والجميلة الكبيرة وأوراقها أَغَصانها وتبسط تطول
ة زين كشجرة زرع وت وت٬ البي احات س تتوسط ت كان ث حي الي٬ األه قلوب في خاصة

ثمارها من ويستفيدون منازلهم  .داخل
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وان وأل ام أحج دة بع الرطب٬ موسم مع بالتزامن الصيف٬ فصل في اللوز شجرة وتثمر
روف المع ا ومنه ي٬ واألرجوان ر واألخض فر األص م ث ر األحم هرها أش ة مختلف

الثمرة لون حسب بطعم وتتميز  .بالسكندري٬
 

سعر يصل حيث اإلنتاج٬ قلة إلى يرجع اللوز سعر ارتفاع أن الحبيب أحمد البائع وأفاد
وزن ب زارعين الم ن م تريه يش ذي ال ى20الصندوق إل م ه700كلغ بيع م ويت لایر٬

متعددة أوزان ذات عبوات في  .بالتجزئة
 

واع أن دة ع ه في ر تتوف المحلي السوق أن العلوان أحمد حسين الخضار بائع بيّن بدوره٬
أو الكيلو ب أسعارها اوت وتتف والسكندري٬ اراتي واإلم دي والبل ان الحب ا منه وز الل من

بين ما ن40إلى25الفلينة بي ا م والسكندري ى35رياال٬ً وبعضها40إل اال٬ً ري
بين تتفاوت الكيلو السوق40إلى20أسعار في وطلبه توفره حسب  .رياالً

 

اً أنواع ل يحم ف القطي محافظة ي ف وز الل م موس أن ى إل ي الترك د أحم المزارع وأشار
منها عدة و"األحمر"وأصنافًا ثم"األخضر"٬ واع"السكندري"٬ أن أجود من يعد الذي

م ث ه٬ طعم ذة ول ه حجم بر لك وز فر"الل و"األص ي"٬ ود"األرجوان وج ى إل افًة إض ٬
األسواق في أخرى  .أصناف

 

ة عالي جودة اكتسب ف القطي ي ف وز الل أن ي الترك دهللا عب زارع الم أوضح جهته٬ من
يفضل ه أن اً مبين اكرا٬ً ب نضوجها على يساعد ما والرطبة٬ الحارة أجوائها بسبب وذلك

ا"الحبان"لوز منه واع أن دة ع األسواق ي ف وانتشرت الباكر٬ ونضوجه حجمه لصغر
ذي ال يز المم ه بطعم ي القطيف وز الل ا عليه وق يتف ن لك دي٬ والهن اراتي واإلم ني البحري

المتسوقون القتنائه  .يتشّوق
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لتاريخ الصحفي 14/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تدوير":االقتصادية"لـ"سرك"عنوان النفايات%5إعادة تحالفات..من عبر المعدالت لزيادة مشاريع وبدء

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد10207العددالكاتب 1تكرار

تدوير":االقتصادية"لـ"سرك" النفايات%5إعادة ..من
تحالفات عبر المعدالت لزيادة مشاريع  وبدء

 

 

والورق والمعادن البالستيك التدوير إعادة  .شمل
الدمام من الفكي  عبدالعزيز

لـ د ادية"أك عودية"االقتص الس ركة للش ذي التنفي رئيس ال يحة٬ الش اد زي دس المهن
دوير الت ادة إلع تثمارية دوير)سرك(االس ت ادة إع م ت ه أن ي٬5 إجمال ن م ة المائ ي ف

بداية منذ السعودية في حيث2020النفايات الجاري٬ ام الع ن م األول النصف تى ح
والورق والمعادن البالستيك  .شمل

 
ل التحوي دالت مع ادة لزي خصيصا مصممة اريع مش ي ف تثمار االس في بدأوا إنهم وقال
اص الخ اع القط ركات ش ع م ات تحالف اء إنش الل خ ن م دوير الت ادة إع ات وعملي

المجال هذا في  .المتخصصة
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اف ن"وأض م ثر ة40٬أك المملك ي ف دوير الت ادة إلع ة القابل واد الم ن م ة المائ ي ف

نحو سنويا يمكن56والبالغة ث حي دمام٬ وال وجدة٬ الرياض٬ في تتمركز طن٬ مليون
من واالستفادة التدوير ة85إعادة للطاق مصدر ى عل الحصول بغرض منها المائة في

التصنيع عمليات في تدخل خام ومواد  ".البديلة

 
نحو تدوير بإعادة تقوم المملكة أن ادة10وأوضح إلع القابلة المواد من فقط المائة في

من التخلص يتم فيما ذي90التدوير٬ ال ر األم الطمر٬ طريق عن المواد من المائة في
التدوير إلعادة القابلة المواد من االستفادة من ويحد بالبيئة ضررا  .يلحق

 
أن د رك"وأك ة-"س العام تثمارات االس لصندوق ة المملوك ركات الش دى عى-إح تس

ار مس ل تحوي ى إل تراتيجية االس دافها أه الصناعية85ضمن ات النفاي ن م ة المائ ي ف
مسار تحويل وكذلك النفايات٬ مرادم عن الصلبة100الخطرة ات النفاي من المائة في

و النفايات مرادم بحلول60عن النفايات مرادم عن والهدم البناء مخلفات من المائة في
2035. 

 
الدائري٬:وأضاف االقتصاد في لالستثمار واعدة مشاريع عدة على نعمل ذلك٬ لتحقيق

ي ف ل تتمث ة رئيس ائز رك الث ث ى عل ز ترتك تي ال الشركة٬ تراتيجية اس ى عل باالعتماد
الصلبة" البلدية والصناعة"و"النفايات ادن المع ات الخطرة"و"نفاي ات ك"النفاي وذل ٬

ق وتطبي ة القيم ل بسالس اء لالرتق ة ومحلي ة عالمي شراكات اء بن ى إل السعي خالل من
بيئيا واآلمنة المستدامة العالمية الممارسات  .أفضل

 
ال ن"وق م ات النفاي ل فص ى عل ة والمنظم رعة المش ات الجه ع م ركة الش ل تعم ا كم

اء وبن ات النفاي ع وجم ل نق ات عملي م وتنظي ة مخصص ات حاوي ع وض بر ع در المص
اج إلنت دوير للت ة القابل ير غ ات النفاي من االستفادة عن فضال والمعالجة٬ الفرز محطات
ا م ة٬ للزراع عضوية مدة أس ى إل وية العض ات النفاي ل وتحوي ة٬ والطاق ديل الب ود الوق

و بنح در يق ذي ال ئي٬ البي دهور الت تكلفة من ويقلل المضافة القيمة من ار86يعزز ملي
سنويا  ".لایر

 
القطاع ي ف تدامة واالس البيئة مجال في رائدة محلية شركات مع تعاون وجود إلى ولفت

ركة كش ناعي٬ ابك(الص ركة)س و(وش ات)أرامك المخلف دوير ت ادة إع ات عملي ي ف
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شركة ذلك وك ادن(البالستيكية٬ دة)مع وع دين٬ التع ات نفاي دوير ت ادة إع ات عملي ي ف
ود الوق اج إلنت ات النفاي من االستفادة على العمل مجال في البناء مواد قطاع في شركات

واإللكترونيات المعادن تدوير إعادة مجال في الشركات من مجموعة وكذلك  .البديل٬
 

ارات ملي تة س ة بقيم رة مباش ة أجنبي تثمارات اس جذب ى عل حريصة الشركة أن وذكر
وإيجاد غ23لایر٬ بمبل اهمة والمس ل٬ عم فرصة ي37ألف المحل اتج للن لایر ار ملي

الوطني  .اإلجمالي
 

ول بحل االستثمارات إجمالي يبلغ أن الشيحة ي1.3نحو2035وتوقع ف لایر ار ملي
ونحو دم٬ واله اء البن تتجاوز900نفايات س ا فيم الصناعية٬ ات النفاي ي ف لایر ون ملي

لبة الص ة البلدي ات المخلف ي ف تثمارات ي20االس ف تثمارات االس ذلك وك لایر٬ ار ملي
يتجاوز بما األخرى لایر1.6المخلفات  .مليار

 
د تع الي الح الوقت في التدوير إعادة مجال في الخارجي االستثمار حصة أن إلى وأشار

ي"منخفضة" ف دوير الت ادة إع سوق أن يما س وال األخرى٬ بالقطاعات ة مقارن نسبيا٬
ال المجال ذا ه في المحلية المتخصصة الشركات عدد أن كما ناشئة٬ زالت ما السعودية

محدودا  .يزال
 

التحول ب الخضراء السعودية ادرة مب داف أه ز تعزي ى عل ل تعم الشركة أن على وشدد
بنسبة رادم الم ن ذي94ع ال العشوائي٬ ر والطم ات المكب ن م والتخلص ة٬ المائ ي ف

ة الدولي ارب التج ن م تفادة واالس دوير الت ادة إع ة لعملي ي الوع ر ونش ة٬ بالبيئ ر يض
 .الناجحة

الوعي نقص الي٬ الح ت الوق ي ف القطاع ه تواج التي التحديات٬ أكبر من أن إلى ولفت
اون تتع ذا ل المصدر٬ ن م ات النفاي رز ف ام نظ وجود عدم مع خصوصا التدوير٬ بأهمية

ونشر"سرك" ة المجتمعي اركة والمش الوعي ع لرف العالقة ذات الحكومية الجهات مع
ن م والفرز الفصل مشروع تطبيق في والشروع المقبلة٬ األعوام خالل توعوية حمالت

الصلبة البلدية للنفايات خصوصا  .المصدر٬
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الخبر تفاصيل

الخبر من..سنوات5عنوان تالف10للتخلص إطار ماليين

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21335العددالكاتب 1تكرار

من..سنوات5 تالف10للتخلص إطار  ماليين

النفايات بمردم اإلطارات لتدوير يوميًا130ينتج..مصنعين  طن

 
 
 
 

منيع ال الحاج/تصوير.جدة-سعد  خالد
 

من للتخلص خطط جدة محافظة أمانة يعادل10وضعت بما تالف إطار 800ماليين
خالل الء العس وادي ب ات النفاي ردم بم الموجودة ارات اإلط من طن ف نوات5٬ال س

ر وتدوي ص للتخل نعين مص الل خ ن م ارات اإلط ات نفاي ي ف تثمار االس ل بتفعي ك وذل
يبلغ بإنتاج يوميًا130اإلطارات  .طن

 
ك"المدينة وذل دة٬ ج محافظة شرق العسالء وادي ب النفايات مردم داخل بجولة قامت

ر تدوي انع مص داخل ل العم ورصد ات٬ النفاي ردم وم ة األمان ؤولي مس من دد ع ة برق
التالفة اإلطارات من  .والتخلص

 
ال ق دة ج بأمانة المرادم مشاريع إدارة مدير الشيخي علي عبدالكريم اك:"المهندس هن

ردم الم اول مق ع يتب العسالء وادي ب ات النفاي ردم بم اإلطارات ن م ص للتخل مصنعين
ج ة10وينت المملك ة برؤي تثماري اس مشروع ر اآلخ نع والمص ا٬ً يومي ن 2030ط

ي العمران ر والتطوي ة للتنمي دة ج ركة ش ت وقع ث حي ات٬ النفاي ي ف تثمار االس ل بتفعي
ن م وينتج الصفوة مصنع وهو استثماري مشروع جدة ألمانة االقتصادي 100الذراع

خاص120إلى قسم في التالفة اإلطارات فرز على الصفوة مصنع ويعمل يوميا٬ً طن
مصنع ى إل الخاصة احنات بالش ا ونقله صغيرة أجزاء إلى اإلطارات وتقطيع وتخزينها
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كوقود واستخدامها  ".األسمنت
 

من أكثر بالمردم يوجد ي10وأضاف حوال ادل يع ا بم إطار طن800٬ماليين ف أل
الل خ ا منه ص التخل يتم ى4س م5إل ت ذي ال ر اآلخ روع المش دعم ي ذا وه نوات٬ س

اإلطارات ع وجم ل نق لمشروع دة بج ة التجاري ة والغرف جدة محافظة أمانة بين توقيعه
ترة الف خالل ت عمل رادم الم إدارة مضيفا ا٬ً حالي الموجودة المصانع ل عم يعزز وهذا
ها وتعرض اكلها لمش ول حل ع بوض المردم ب ودة الموج ارات اإلط ع موق ي ف ية الماض
ع موق يم وتقس ع بتوزي السالمة وخطط ة الالزم اإلجراءات ل عم خالل من ٬ للحرائق

بعرض شوارع ح وفت ات لمربع بعضها20اإلطارات عن ام األقس زل لع ا بينه تر م
اك وهن دني٬ الم دفاع ال تراطات اش ق وف ا فيه تعال اش أي ع موق ى إل الوصول ولسهولة
ي ف هللا سمح ال ق حرائ وع وق دم ع لضمان ة الالزم ترازات لالح أمين وت دائم تواصل

بالمردم اإلطارات  .منطقة
 

بإنشاء جدة أمانة قامت يقول العسالء بوادي المرادم إدارة المالكي سعيد صالح المهندس
مصنع عن ارة عب و وه ة اليمام مصنع ويسمى ة لألمان ابع ت األول المصنع مصنعين

بين ما وينتج اإلطارات الصفوة10إلى7لتدوير يسمى اني الث والمصنع يوميا٬ً طن
بين ما لألسمنت120إلى100وينتج الصفوة مصنع مع التعاقد تم حيث يوميا٬ً طن

األحفوري الوقود عن بدالً األسمنت معامل في واستخدامها التالفة اإلطارات  .لتجهيز
 

ة التالف اإلطارات لمعالجة واسالك حبيبات إلى اإلطارات بتحويل يقوم المصنع وأضاف
ا منه االستفادة ويتم مختلفة صناعات في أولية كمادة استخدامها يمكن لحبيبات وتحويلها
تخدامات االس ن م ا وغيره منت االس انع لمص ود ووق ية الرياض ب المالع ه انجيل ي ف

 .األخرى

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/5Bqo8o7Ku6s 
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الخبر تفاصيل

الخبر خضراء«عنوان الوطن»مدارسنا بلون

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21335العددالكاتب 1تكرار

خضراء« الوطن»مدارسنا  بلون
 

 

المالكي  الطائف-علي

خضراء« ن»مدارسنا للبني ي الطالب اط النش ي إدارت ذ تنفي ن م بالطائف ق ينطل شعار ٬
اعي«والبنات االجتم النشاط م ات»قس فعالي ضمن ك وذل ة٬ األهلي دلس األن دارس بم ٬

الوطني ي.91اليوم تأت اللهيبي٬ مبارك طالل الطائف تعليم مدير أطلقها التي المبادرة
د العدي غرس ى إل دف وته ة٬ القادم الخضراء ة الحقب قيادة في المملكة رؤية مع تماشًيا

المدارس محيط في الزراعية الشتالت  .من
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لتاريخ الصحفي 14/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمحافظةعنوان البيئة وزارة مكتب يزور رنية محافظ

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بالمحافظة البيئة وزارة مكتب يزور رنية  محافظ

 
 

الثبيتي  :الطائف-هالل
 

السبيعي علي بن الوصيص رنية محافظة محافظ والمياه,زار البيئة وزارة فرع مكتب
ن ب د محم دس المهن وزارة ال ب مكت مدير استقبالهم في كان حيث بالمحافظة٬ والزراعة

وفنيين بيطريين وأطباء مهندسين من المكتب وموظفو السبيعي  .سعد
 

ب المكت ام وأقس إدارات ى عل ة بجول ارة الزي الل خ افظ المح ام ى,وق عل ع واّطل
ام المه ن ع ل مفص رح ش ى إل تمع واس ة٬ واإلداري ة الفني يزات والتجه تعدادات االس
ات والمحافظ ة المحافظ الي أه ن م تفيدين للمس وزارة ال ب مكت دمها يق تي ال ال واألعم
الل خ ب المكت زات ومنج ال ألعم ص وملخ ية٬ ماش ي ومرب زارعين م ن م اورة المج

ام المكتب.الع ذلها يب تي ال يرة الكب ود الجه ى عل ة رني محافظة افظ مح نى ة,وأث لخدم
ل العم ي ف اني والتف د الجه ن م د المزي ذل بب اهم إي اً مطالب المحافظة٬ الي شكر,أه ا كم

ن م ه يقدمون ا م على المكّرمة مكة بمنطقة بفرعها ممثلة والزراعة والمياه البيئة وزارة
والمواطنين للوطن جليلة  .خدمات

27



 

لتاريخ الصحفي 14/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تحصد"البيئة"عنوان بمشاركة57839بالشرقية سيهات سواحل من مانجروف متطوعاً)82(بذرة

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

تحصد"البيئة" سواحل57839بالشرقية من مانجروف بذرة
بمشاركة  متطوعًا)82(سيهات

 
 

 واس-الدمام
الشرقية ة بالمنطق ة والزراع والمياه البيئة وزارة فرع ع,استكمل لتجمي ة الثاني ه الحمل

بمشاركة سيهات منطقة في  .متطوعًا)82(البذور
 

تمر تس تي ال ة الحمل ذه ه أن المطيري امر ع المهندس الوزارة فرع عام مدير وأوضح
مركز,يومين ا به وم يق تي ال رم الق ات بنبات السواحل ل تأهي ادة إع ادرة مب ضمن وتأتي

بالقطيف السمكية الثروة يقارب,أبحاث ما ُجمع سواحل)57839(حيث على بذرة
ي ف رم الق ات نبات اج بإنت الخاص الوزارة بمشتل البذور هذه زراعة إلى مشيراً سيهات٬
ا م د بع بالموقع مباشرة الفريع منطقة في تُزرع البذور ومجموعة علي أبو رأس منطقة
ة لزراع ناجحة ة تجرب بعمل ابق الس ي ف القطيف ب مكية الس ثروة ال اث أبح ز مرك ام ق

المشتل في إلنتاجها الحاجة دون الموقع في مباشرة  .البذور
 

الشويرد د ولي دس المهن بالقطيف السمكية الثروة أبحاث مركز عام مدير أفاد جهته٬ من
وتعويض احلية الس ة البيئ م دع ي ف ز المرك تراتيجية وإس ام اهتم ضمن تأتي الحملة أن

المتضررة اطق ة,المن البحري للمصائد تدامة المس ة التنمي ى عل اٍم,حرصا نظ اد وإيج
ومتكامل جيد  .بيئي
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الخبر تفاصيل

الخبر التعليمعنوان مدير يستقبل بحفرالباطن والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب مدير

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

يستقبل بحفرالباطن والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب مدير
التعليم  مدير

 

الباطن نيوز-حفر  الجفر

ة الزراع و اة المي و ة البيئ وزارة ب مكت دير م اليوسف العزيز عبد المهندس استقبل
الباطن حفر تعليم مدير القحطاني علي بن محمد االستاذ سعادة مكتبه في بحفرالباطن
االتفاق وتم كما ٬ بينهما القطاعين بين المشترك التعاون سبل بحث الزيارة خالل وتم

الطرفين بين وحمالت الخضراء السعودية مبادرات عمل  .على
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لتاريخ الصحفي 14/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المحافظةعنوان في العام النفع أسواق تتفقد الطائف بيئة

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد19447العددالكاتب 1تكرار

المحافظة في العام النفع أسواق تتفقد الطائف  بيئة

 

المحافظة في العام النفع أسواق  تفقد
 

خيشوم-الطائف بن   نواف

ن ب اني ه دس المهن ائف الط ة محافظ ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دير م د تفق
إدارة دير م ة برفق بالمحافظة والمسالخ ام الع ع النف أسواق في األعمال سير القاضي عبدالرحمن

الحصيني عبيد بن عوض الطائف محافظة في والمسالخ بن.األسواق اني ه دس المهن وأوضح
ى عل باإلشراف دأ ب وزارة ال ب مكت أن القاضي دالرحمن ل46عب نق د بع المحافظة ي ف ًا موقع

ل مث ام الع ع النف واق أس ا منه ائف الط ة أمان ن م ا عليه راف وم(اإلش واللح ة٬ والفاكه ار الخض
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الف واألع ب والحط ور٬ والطي ل واإلب ية والماش ماك٬ من)واألس ض ك وذل الخ٬ والمس
ة البلدي الشؤون وزارة من ا بنقله القاضي وزراء ال مجلس قرار بموجب المنقوله االختصاصات
ن الوزارتي ن بي ة المتقاطع طة األنش م تنظي دف به ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ى إل ة والقروي

ة العام المصلحة ق يحق ا بم وواضحة محددة بصورة حوكمتها على أن.والعمل ذكر بال الجدير
ة البيئ وزارة ى إل كان واإلس ة والقروي ة البلدي ؤون الش وزارة ن م ا نقله م ت تي ال ات االختصاص

وهي والزراعة ومحالت:والمياه وان الحي وحدائق والمسالخ ام الع ع النف أسواق اختصاصات
وتشغيلها السدود إنشاء ومشاريع البرية٬ والمخيمات الطبيعية والمتنزهات الفطرية الكائنات بيع
اق النط ارج خ يول الس ار أخط درء اريع ومش ي٬ العمران اق النط ارج وخ ل داخ يانتها وص
دن الم ارج وخ ل داخ ة القائم اه المي ياب أش ع جمي ى عل راف اإلش ؤولية مس ل ونق ي العمران

المدن وخارج داخل السائبة الماشية وإدارة  .والمحافظات
 

دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م وه ن ه٬ جهت من
المرتبطة ديات والبل ات األمان ع م المشتركة ود الجه ه ب قامت ا م إلى الغامدي هللا جار بن سعيد
ا م سهولة بكل األنشطة ل نق ى إل وصوًال المنشودة األهداف لتحقيق مشتركة وجهود أعمال من

والزراعة والمياه البيئة وزارة قبل من وتطويرها إدارتها استمرار من  .يمكن
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الخبر تفاصيل

الخبر المقبلعنوان مارس للدواجن األوسط الشرق ومؤتمر معرض تحتضن المملكة

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17890العددالكاتب 1تكرار

شعار الغذائي«تحت األمن تعزيز في  »المساهمة
مارس للدواجن األوسط الشرق ومؤتمر معرض تحتضن المملكة

 المقبل

 
 
 
 
 
 

المواش  :الرياض-سلطان
ي ف دواجن لل األوسط الشرق معرض ة إقام عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت

عار ش ت تح ى٬ األول خته ذائي«نس الغ ن األم ز تعزي ي ف اهمة ز»المس بمرك ك وذل ٬
دة الم ي ف ارض والمع رات للمؤتم دولي ال اض ارس16-14الري 2022٬م

وت وبي ة حكومي وهيئات شركات من القطاع في والمهنيين القرار صنَّاع كبار بمشاركة
برة ادل.خ للتب رز األب دث الح ون يك أن ى إل دف يه رض المع أن وزارة ال حت وأوض

ن م اً انطالق ي؛ واإلقليم ي المحل توى المس ى عل دواجن ال صناعة في والتجاري العلمي
ازات إنج ن م ه حقق ا وم ة٬ المنطق توى مس ى عل السعودي دواجن ال سوق وحجم أهمية

دواجن ال صناعة في التوريد سالسل جميع ة«وبيَّنت.شملت د»البيئ يع المعرض أن
ى عل والمتنامي األكبر الدواجن سوق لدخول للشركات ومتخصصة جديدة مثالية منصة
ي ف اج اإلنت تقبل مس كيل تش ي ف اهمة للمس ة الفرص ن م تفادة واالس ة٬ المنطق توى مس
خالل من إفريقيا٬ وشمال األوسط الشرق ودول الخليج في ومدخالتها الدواجن صناعة

والحلول والتقنيات االبتكارات آخر  .عرض
 

المعرض شعار اختيار الغذائي«ويأتي األمن تعزيز في ة»المساهمة أهمي من انطالقاً
ادرات المب ى عل للضوء وتسليطاً الغذائي٬ األمن في المساهمة في الدواجن قطاع ودور

ا منه تي وال ة والزراع اه والمي ة البيئ ة منظوم ا به وم تق تي ة:ال الوطني تراتيجية اإلس
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ة ى2030للزراع إل ول الوص سبيل ي ف ة٬ المملك ي ف ذائي الغ ن األم تراتيجية وإس ٬
والحيواني الزراعي اإلنتاج من الذاتي االكتفاء مستويات  .أعلى

 

المعرض مع بالتزامن دواجن«ويُقام لل األوسط الشرق ر عار»مؤتم ش اج«تحت إنت
الحارة البيئة ظروف تحت ي»الدواجن المحل المستوى ى عل ى األول للمرة يعقد والذي

الضوء اء إلق إلى ويهدف الدواجن٬ قطاع في متخصص دولي علمي كمؤتمر واإلقليمي
الدواجن بإنتاج االرتقاء شأنها من والتي الدواجن علوم كافة في المستجدات  .على

 

متوسط غ يبل ث حي دواجن٬ ال للحوم استهالكاً العالم دول أعلى من تعد المملكة أن يُذكر
و نح رد الف تهالك بة50اس نس ي ف ًا عالمي ث الثال ب الترتي ذلك ب ة محتل نويًا س غ كل

نحو إلى الدجاج من المملكة استهالك حجم ويصل الفرد٬ طن1.38استهالك ون ملي
 .سنويًا

 

دجاج ال ن م ذاتي ال اء االكتف بة نس غ وتبل دواجن٬ ال اج إنت ي ف عربياً األولى تعد أنها كما
ة%60الالحم الحكومي التسهيالت عبر الزراعية التنمية وصندوق الوزارة وتسعى

إلى رفعها إلى واإلقراض الدعم عام%80وحِزم  .2025بحلول
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لتاريخ الصحفي 14/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمحافظةعنوان والصرف السقيا مشاريع جازان مياه مدير مع يبحث العارضة محافظ

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

السقيا مشاريع جازان مياه مدير مع يبحث العارضة محافظ
بالمحافظة  والصرف

تنفيذ تصل3بعد بتكلفة ضخمة حيوية 160إلىمشروعات
لایر  مليون

 

الخبراني  جازان-قاسم

لخدمات ام الع دير الم ن االثني وم الي ه مكتب في األلمعي إبراهيم العارضة محافظ استقبل
قيا والس اه المي اريع مش ا أبرزه ات٬ الملف من العديد مناقشة وتمت جازان٬ بمنطقة المياه

لها التابعة والمراكز وقراها بالمحافظة الصحي  .والصرف
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د خال ة العارض ة بمحافظ اه المي دمات خ رع ف دير م ريم تك اء اللق الل خ م ت يال٬ً وتفص
تكليفه فترة خالل جهوده نظير  .الحريصي

 

ة حيوي مشروعات ة ثالث ذ تنفي عن ابق س ت وق ي ف كشف قد بجازان المياه فرع وكان
ى إل ل تص ة بتكلف ة بالعارض خمة ل160ض مراح الل خ ن م ك وذل لایر٬ ون .ملي

ات خزان ى عل تمل المش العارضة٬ رى ق اه مي بكات ش مشروع األولى المرحلة وشملت
و تراتيجية ا3000اس أطواله ت بلغ اه٬ للمي بكات وش داد ة360ع بتكلف تًرا٬ كيلوم

ت ات76٬بلغ خزان ة ثالث م ويض يراء٬ الحم رى ق روع مش ى إل إضافة لایر٬ ون ملي
ي عة:ه س يراء الحم زان عة1600خ س رد ال زان وخ ب٬ مكع تر ر2500م مت

عة س ة سردش زان وخ ب٬ ت2500مكع بلغ اه مي بكات ش ن ع ًال فض ب٬ مكع تر م
بمبلغ200أطوالها لایر45كيلومتر  .مليون

 

بلغت ة بتكلف العارضة قرى مياه الستكمال الثانية المرحلة مشروع ون39وكذلك ملي
أطوال ب اه مي بكات ش مل ويش ب360لایر٬ وتركي تًرا٬ ا3000كيلوم فيم داد٬ ع

للقطاع اه للمي ومشروعات صحي٬ صرف محطة مشروع ية ترس ى عل العمل يجري
وقيس وسال العبادل مركَزي في  .الجبلي
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لتاريخ الصحفي 14/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لإلنتاجعنوان التشغيلية والخطط العمل سير على ويطلع بالشرقية المطاحن وشركة الحبوب مؤسسة فرعي يتفقد الفارس

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

بالشرقية المطاحن وشركة الحبوب مؤسسة فرعي يتفقد الفارس
لإلنتاج التشغيلية والخطط العمل سير على  ويطلع

 

 

 التحرير-متابعات

س ورئي وب للحب ة العام ة المؤسس افظ مح ارس الف دالعزيز عب ن ب د أحم دس المهن ام ق
المطاحن وشركة المؤسسة لفرعي ة تفقدي بجولة الرابعة المطاحن شركة إدارة مجلس

الشرقية بالمنطقة  .الرابعة
 

اء واألحس دمام ال افظتي بمح المؤسسة ي بفرع المسؤولين ة برفق ة الجول الل خ ع واطل
ل٬ العم ير س ى عل دمام بال دالعزيز عب ك المل اء بمين ة الرابع احن المط ركة ش رع وف
ق والدقي ح القم ن م وق الس ات احتياج ة كاف ير توف دف به اج لإلنت غيلية التش ط والخط
االحتياطية المخزونات حجم من والتأكد األخرى٬ والمنتجات الخبز إلنتاج  .المخصص

روع ف ه ب وم تق ذي ال دور ال ة أهمي داً مؤك ود؛ الجه ريس تك ى عل الجميع الفارس وحث
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ن األم تهدفات مس ق تحقي ي ف ة بالمملك احن المط ركات وش وب للحب ة العام ة المؤسس
ا وطنن وزوار ن والمقيمي واطنين الم ع لجمي ية األساس ة الغذائي لع الس ير وتوف ذائي الغ

 .الغالي

السويدان باسل الفروع لشؤون المحافظ نائب الزيارة هذه في رافقه  .وقد
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لتاريخ الصحفي 14/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المملكةعنوان يكلف الغذاء سنويا40ًهدر لایر مليار

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

المملكة يكلف الغذاء سنويا40ًهدر لایر  مليار

 

 

القحطاني  ):صدى(علي

الـ المملكة مناطق شملت للحبوب العامة المؤسسة أجرتها حديثة دراسة أن13كشفت ٬
بة4نحو بنس سنوًيا المملكة في وفقدها هدرها يتم األغذية من طن ٬%33.1ماليين
و%18.9منها باالستهالك٬ اإلنتاج%14.2مرتبطة سالسل أثناء هدرها  .يتم

ي ف در واله د للفق اإلجمالية القيمة إن الفارس٬ أحمد المهندس المؤسسة٬ محافظ وأوضح
نحو بلغت الـ13المملكة توى مس ى عل لایر ار ة19٬ملي الدراس ملتها ش تي ال لعة س
االقتصادية  .بحسب

 

ة كاف ة الغذائي لع للس االستهالكي اإلنفاق حجم على الدراسة بتعميم أنه الفارس وأضاف
نحو إلى المملكة في الغذائي الهدر قيمة مخازن40تصل أن مؤكدا سنويا٬ لایر مليار

األوسط الشرق في االستراتيجية الغذاء مخازن أكبر من واحدة تعد  .المملكة
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ادم خ ة برعاي ع ينب وامع ص اء إنش روع مش ن م اء االنته م ت ه أن ى إل ارس الف ار وأش
ة تخزيني ة بطاق اري٬ الج هر الش ة بداي ريفين الش رمين م120الح لتنض ن٬ ط ف أل

ئ ازان(لموان وج دمام٬ ال ي ف دالعزيز عب ك والمل المي٬ اإلس ر)جدة لبواخ تقبلة المس
ة تخزيني ة بطاق ضباء اء مين صوامع مشروع إنشاء في البدء على العمل وجار القمح٬

طن120  ألف
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لتاريخ الصحفي 14/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر كيابل«عنوان الدمام3بارتفاع»حرق غرب حكومية5و..أمتار تعلم«جهات »ال

الخبر الخبرالثالثاء-21/09/2021-14/02/1443تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد17630العددالكاتب 1تكرار

التلوث“اليوم” موقع صورا..تكتشف وإحداثياتوترسل
 للمسؤولين

كيابل« غرب3بارتفاع»حرق 5و..الدمامأمتار
تعلم«حكوميةجهات  »ال

 

ليال النيران ألسنة المسري:تصوير(تصاعد  )أحمد
المسري  الدمام-أحمد

لـ جولة مواقع»اليوم«كشفت من ل«عددا الكياب من»حريق القرب ب دمام٬ ال غرب
ل كياب حرق على األفراد٬ من مجموعة أقدم إذ بالـدمام٬ الـدولـي فهد الملـك مطار حرم
ن محدثي ي٬ طول وبشكل يرة٬ كب افات بمس ة٬ بالمملك برى الك الشركات إحدى إلـى تعود

والقوانين باألنظمة مبالين غير بالـبيئة٬ وتلـوثا  .أضرارا
 

الموقع  مباشرة

لت وم«وتواص ع»الي ومقاط ورًا ص م له ت وأرسلـ ة٬ الحكومي ات الجه ن م عدد ع م
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بالموقع وإحداثيات أن.فيديو٬ بش الشرطة ع م يق التنس رقية الش ة المنطق ة أمان دت وأك
ن م ادث الح أن رقية٬ بالش ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ن بي ا فيم ادث٬ الح
الخاصة وات الق ارت وأش ئي٬ البي تزام االل ى عل رقابة لـلـ وطني الـ ز المرك اختصاص

والفيديو بالصور مدعوما الحادث٬ عن بالًغا فتحت أنها إلـى البيئي  .لألمن
 

تفتيش  فريق

ة بالمنطق ئي البي تزام االلـ ى علـ رقابة لـلـ وطني الـ ز المرك ام ع دير م د أك ه٬ ناحيت ن م
م شرقية ن.الـ م داثيات اإلح ي تلق د بع ع؛ للموق ش تفتي ق فري روج خ دي٬ الخالـ د أحم

ددة»اليوم« المتع صور الـ التقاط إلى مشيًرا عنه٬ التقارير ووضع الحادث٬ وتسجيل ٬
ق فري وين لتك األخرى؛ ة المسؤولـ ة المعني ة الحكومي الجهات مع والـتواصل لـلـموقع٬

بحقهم النظامية اإلجراءات واتخاذ المخالفين٬ لضبط  .مشترك
 

متعددة  مسارات

سوى المطار٬ عن الحادث موقع يبعد ة15وال منطق ن م قرب بالـ ا٬ تقريب ترا م و كيل
الي« الع غط ق»الض طري رق ش أو رقًا٬ ش ار المط ن م ة القريب زارع الم ب بجان ٬
ي»الـرياض-الجبيل« ف تلـوثات إحداث في تسبب ما المطار٬ غرب شمال الـواقع ٬

سواء حد على واألرض  .السماء
 

نحو»الـيوم«ووثقت بعد وذلـك والـصورة٬ بالـصوت حادث6الحادث ى عل سنوات
الـعام من يناير شهر في السيناريو وبنفس فته2015مشابه٬ كش والـذي يوم«م٬ »الـ

علـيه وأطلـقت الكيابل«أيًضا٬  .»حرق
 

ي حوال بعضها غ يبل ل٬ الكياب لحرق ددة متع ارات مس فون المخالـ تر400٬وأحدث م
ها ر300وبعض قط در يق ة٬ دائري ة منخفض ع مواق ي ف ك وذلـ ي٬ طولـ كل بش تر م

من بأكثر من500الـدائرة النار ارتفاع وبلغ طولي٬ تقريبا3إلى2متر  .أمتار
 

متكاملة  منظومة

الكيميائي والمتخصص المهندس الحجري«وأوضح ر»حسين يدم ل الكياب حرق أن ٬
د بع ة خاص األرض٬ ي ف ب تترس د ق ا آثاره ألن ا٬ فيه رق الح ة عملي م تت تي ال ة البيئ
وب هب ق طري عن ة مختلف ع مواق ى إلـ الحرق ذرات تنتقل أن ويمكن األمطار٬ هطول
ن م هواء الـ ي ف ينتشر ا م أن موضًحا أخرى٬ ع مواق ي ف بأضرار بب يتس ما الرياح٬
سواء د واح ب بقال ة متكامل ة منظوم ة البيئ وأن ددة٬ المتع األمراض ا عنه ج تنت سموم
ل لخل ؤدي ي ا مكوناته ن م ون بمك رار إض أي ف ة٬ جوي أو ة٬ بري أو ة٬ بحري ت كان

بأكملهافي  .المنظومة
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مسرطنة  مواد

م األسالكإن:الحجري.وقال يطلـقحرق يالـنحاسية ف والسموم المسرطنة واد الم
ينات٬ الديوكس ك ذل ي ف ا بم رق٬ الح ع موق ول ح األرض ي وف هواء فواران٬الـ والـ

ل مث ة الـثقيلـ ادن والمع يمات والجس قات٬ الحلـ متعددة العطرية الـ«والـهيدروكربونات
والـكادميوم والـسيلـينيوم٬ والـزرنيخ٬ اص٬ أن»رص متابًعا الملـوثات٬ من وغيرها ٬

از بالجه الضرر تلحق أن ن يمك تي ال السموم يطلق المعزولـة النحاسية األسالك حرق
سرطان بالـ ابة اإلص ر خط ادة زي ن ع ك ناهي ب٬ والـقلـ ي التنفس از والجه بي العص

 .يحرقهالمن
 

كثيف  دخان

واطن الم ان العي اهد ش أبدى ناحيته٬ الغالب«من ؤاد تعال»ف اش رار تك ن م ه تعجب ٬
وأن مختلفة٬ مواقع في المطار بر في االنار حجمه ان وك ة٬ مختلف كانت األخيرة المرة

م٬ الحج كبيرة المنتشرة الـدخان من كتلة فكانت كذلك٬ والـدخان والـتلـوث للغاية٬ كبيرا
ى إلـ ا الفًت زارع٬ للم رب الغ ى إل ه تتج ت كان الدخان٬ من طولًيا وعموًدا شريًطا شكلت
د تبع ث حي قديم٬ الـ الـكويت شارع غرب تقع الـبيئة حق في والجريمة الحادثة موقع أن

للغرب الـشارع مترات10بمسافةعن  .كيلو
 

التربة  دمار

ع موق ي ف الكيابل من تنتج التي الحرق رائحة بانتشار ملـوثة أصبحت المنطقة أن وبين
ى علـ تزيد فيها الحرق يتم الـتي المساحة وأن والجريمة٬ ع7000٬الحادثة مرب تر م

المخالفين٬ ضبط عدم حالة في أنه من األرضيةمحذًرا التربة دمار  .سيتسع
 

مشتركة  حمالت

ك تل ن م زارعين الم رر تض ى عل ادي الحم ح صالـ زارع والم واطن الم دد ش ا فيم
ن م قرب بالـ زارع م ك يمتلـ بعضهم أن خاصًة ا٬ برمته بيئة الـ دمر ت الـتي المخالـفات
اوي الح تيك البالس ن م ه حرق م يت ا م بمضار أحياًنا الـرياح وتأتي الـكيابل٬ حرق موقع
ا يحدثه تي ال دة العدي ات الملوث ن م زارع الم تضررت وقد خانقة٬ رائحة وهي للكيابل٬

ا متابًع ؤولية٬ المس ديمو الت«:ع حم ن بش ك ذلـ أتي وي الفين٬ المخ بط بض ب نطال
م يت تي ال ة فالمنطق ببين٬ المتس ة لمعاقب ة العالق ذات ة الحكومي دوائر الـ ن بي تركة مش

من أكثر فيها يتواجد فيها  .»مزرعة200الحرق
 

البيئة  اغتيال

واطن الم ان العي اهد ش ال دان«وق الحم عيد كلة«:»س مش ع ترتف نيران الـ اهدنا ش
عن المساران ويبعد والجنوب٬ الـشمال جهة من الـنيران وطرفي وشرقا غربا مسارين
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حوالـي دة30بعضهما ع د تتواج ه أن ن تبي ار النه ي ف كن ولـ قوس٬ شكل علـى متًرا٬
ع ترتف النيران نشاهد التي األولـى المرة هذه تكن ولـم فيها٬ الحرق يتم طولـية مسارات
ي يعن ا مم األسود٬ ون الـلـ إلـى تحولـت واسعة أراضي نشاهد كنا كما المكان٬ هـذا في
األسالك يغطي الذي البالستيك حرق من الـناتجة الكيميائية بالمواد ملوثة أصبحت أنها

للبيئة اغتيال إلى يتعرض المحرقة موقع فإن تحرق٬  .»التي
 
 
 

 

الحرق في المستخدمة  األدوات

 

األسود اللون إلى التربة  تحول
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