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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والسيول"البيئة"عنوان األمطار مياه حصاد تقنيات في العالمية الممارسات أفضل تناقش

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 13تكرار

مياه"البيئة" حصاد تقنيات في العالمية الممارسات أفضل تناقش
والسيول  األمطار

 

 واس-الرياض
عبدالمحسن ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع بحضور
األمطار اه مي حصاد ي ف الممارسات أفضل المياه٬ تقنيات في مختصون ناقش الفضلي
وان بعن وم٬ ٬الي وزارة ال ا نظمته ة ورش الل خ ك وذل ة٬ الجاف اطق المن ي ف يول :والس

الجافة" وشبه الجافة المناطق في السطحي والجريان األمطار مياه  ".حصاد

أن ة٬ الورش خالل ه كلمت ي ف يباني الش دالعزيز عب دكتور ال اه للمي وزارة ال ل وكي د وأك
اه المي درة بن م تتس نطاقها٬ في العربية الدول معظم تقع التي الجافة وشبه الجافة البيئات
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ف تتص ددة متج ة مائي ادر مص ا فيه ر تتوف ال اً وغالب اف٬ الجف ترات ف ر وتوات
األمطار إن ف ذلك ول وفيضانات٬ اف جف ن م ة المناخي يرات التغ حدة مع باالستمرارية٬
األمطار اه بمي االحتفاظ يجعل ما البيئات٬ هذه مثل في أهمية الطبيعية الموارد أكثر من

واالقتصادي والبيئي التنموي الصعيد على أساسياً أمراً بكفاءة  .واستخدامها

ارة مخت اطق من ي ف السدود اء بن ن م الوزارة به تقوم ما أن الشيباني٬ الدكتور وأضاف
ة٬ الزراعي اطق المن وري رب الش اه مي داد إم ي ف هام واإلس ة المحلي ات المجتمع دعم ل
ي تلب ادرات بمب زارعين الم م ودع ة الجوفي ات الخزان ة وتغذي ات الممتلك ة حماي ذلك وك
ذه تنف ا مم جزء هي ة الجنوبي اطق المن ي ف الزراعية المدرجات تأهيل مثل احتياجاتهم٬
السدود إنشاء على فقط يقتصر ال األمطار مياه حصاد ولكن المجال٬ هذا في  .الوزارة

للمياه الوزارة وكيل "وأوضح والتنوع: جغرافياً التوسع علينا تحتم الحالية المرحلة إن
اريس التض ل ك ب لتناس دة جدي اليب أس عن ث والبح األمطار٬ اه مي حصاد رق ط في
ن ب لمان س ن ب د محم ير األم ي الملك مو الس احب ص الق إط د بع اً خصوص ات٬ والبيئ

د العه ي ول دالعزيز هللا-عب ه ادرتي-حفظ راء"مب الخض عودية رق"و"الس الش
ر األخض ط ا"األوس أنه د نعتق تي ال ن-٬ وم ة والمعالج ددة المتج اه المي ى إل افة إض
المستدامة المختلفة-المصادر بطرقه األمطار مياه حصاد على كبيرة بدرجة  ".ستعتمد

اإلدارة تشمل اور٬ المح ن م دداً ع الورشة٬ خالل وعالميون محليون مختصون وناقش
السطحي ان والجري األمطار اه لمي يول(المتكاملة حصاد)الس ي ف ة الحديث ات والتقني ٬

ذا ه ي ف ة والعالمي ة واإلقليمي ة المحلي ات الممارس ل وأفض يول٬ والس ار األمط اه مي
ات والوالي والصين ة العربي دول وال ي العرب الخليج من متحدثون فيها وشارك المجال٬

 .المتحدة

األرصاد ز مرك ن م يان سوروش سوروش دكتور ال تعرض اس ى٬ األول الجلسة وخالل
إدارة ى عل اخ المن ير تغ أثير ت ا٬ كاليفورني ة بجامع د بع عن واالستشعار المائية الجوية
ة المملك ي ف اه المي اد لحص تقبلية المس اريع المش ى عل ك ذل اس وانعك ة المائي وارد الم
ن م الشعالن سليمان والمهندس الغامدي يوسف المهندس تحدث فيما السعودية٬ العربية

وزارة ب اه المي ة ة"وكال ي"البيئ المائ ن األم ز وتعزي اه المي حصاد ي ف وزارة ال ود جه
ر أنف دكتور وال ي المكتوم ي عل دكتور ال ا أم اه٬ المي جودة وتحسين تدامة المس ة والتنمي
ابوس ق لطان الس ة بجامع اه المي أبحاث مركز من اإلسماعيلي سعيد والدكتور كاسيموف
م إبراهي دكتور ال وتطرق ا٬ إدارته وطرق اه للمي حصاد كنظام ة التغذي سدود اولوا فتن

وزارة ب ة الزراع ة وكال ن م ة"عارف ة"البيئ الزراعي درجات الم ل تأهي ادرة مب عن
المملكة غرب جنوب األمطار مياه حصاد تقنيات  .وتطبيق
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ة العام اإلدارة ن م القحطاني حسن والمهندس مفرح آل سلطان المهندس بيّن جانبه من
ة البلدي ؤون الش وزارة ي ف ار األمط اه مي ريف وتص يول الس ار أخط درء اريع لمش
ن حي في األمطار٬ وتصريف السيول أخطار درء منظومة إنجازات واإلسكان والقروية
ة العلمي اث لألبح ت الكوي د بمعه اه المي اث أبح ز مرك ن م الراشد محمد الدكتور شارك
مطر يسري دكتور ال وتحدث الحضرية٬ المناطق في األمطار مياه حصاد عن بعرض

بوزارة المياه وكالة ة"البيئة"من المائي األحواض وإدارة لدراسة العلمية المنهجية عن
المملكة  .في

اه مي حصاد ي ف ة والمحلي ة واإلقليمي ة العالمي ات الممارس أفضل الثانية الجلسة وبحثت
د معه ن م ا وف ي عل دس والمهن الشيخ آل عبدالملك الدكتور تحدث إذ والسيول٬ األمطار
حصد اليب أس عن سعود الملك بجامعة والصحراء والمياه البيئة ألبحاث سلطان األمير
اول وتن الصغيرة٬ كانية الس ات التجمع ة تنمي في ودورها والسيول األمطار مياه وخزن
ة العربي ارات اإلم ة بجامع ة والطاق اه للمي الوطني ز المرك ن م شريف محسن الدكتور
دكتورة ال ارت وأش السدود٬ ن م ة الجوفي اه المي ة وتغذي السطحية المياه جريان المتحدة
األمطار اه مي حصاد نظام ى إل الصينية المياه لحفظ قانسو أكاديمية من شينيسيانق ماي

السعودية في المياه موارد لزيادة  .المحسن

وأوضح يول٬ والس األمطار اه مي حصاد ي ف ة الحديث ات التقني ة الثالث ة الجلس وناقشت
بوزارة المياه وكالة من الغامدي أحمد والمهندس الحربي رائد ة"الدكتور ات"البيئ تقني

ن م دي العويب طالل دس المهن تحدث ا فيم ة٬ المملك ي ف درولوجي والهي ائي الم الرصد
األمطار٬ كمية وقياس تقدير في الحديثة التقنيات استخدام عن لألرصاد الوطني المركز
ة بجامع ة البيئي وم العل ة كلي ن م بحراوي جربوع والدكتور الحاج محمد الدكتور وأشار
ات المعلوم م ونظ د بع ن ع عار االستش ات خوارزمي تخدام اس ى إل دالعزيز عب ك المل

الجافة البيئات في األمطار مياه حصاد تقنيات في  .الجغرافية

اء والجيوفيزي ا الجيولوجي م قس ن م الفيفي حسين والدكتور زايدي فيصل الدكتور وألقى
ة والمحلي ة واإلقليمي ة العالمي ات الممارس ل أفض ى عل رة نظ عود س ك المل ة بجامع
ة وكال من حكمي ماجد المهندس أما السطحي٬ والجريان األمطار مياه لحصاد والتقنيات

وزارة ب اه ة"المي غيل"البيئ وتش إدارة ي ف د بع ن ع عار االستش ات تقني ن ع دث فتح
ي النبات اء للغط ني الوط ز المرك ن م اوي البرق د محم دكتور ال اول تن ا بينم دود٬ الس

الجافة وشبه الجافة المناطق في المياه حصاد تقنيات تطبيق كيفية التصحر  .ومكافحة
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األسماكعنوان لصناعة ضرورية مرافق

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

السهليالكاتب الرصد10336العددمحمد 1تكرار

األسماك لصناعة ضرورية  مرافق
 
 

السهلي.م جابر  محمد

التنمية* في  مختص

أن ا له قدر وإن العالم٬ دول معظم في الزوال إلى طريقها في األسماك صيد تجارة تبدو
دا وبعي ط فق احلية الس رى والق دن الم في حصرا التقليديين الصيادين مهنة فستكون تبقى
احلية الس ات المجتمع ذه ه ة حاج د لس ة حرفي ا مهن ى وتبق ة٬ الفتاك يد الص ائل وس ن ع
ا هدف وليست ات٬ المجتمع ذه ه الي أه ا به ل يعم ة ووظيف ا له دخل ال ن م شيء وضمان
د فق األسماك٬ قطاع ي ف ة والفعال يرة الكب تثمارية االس الشركات تقطاب واس تثمار لالس
تعقد س تي ال ال البرتغ ي ف للمحيطات ة العالمي للقمة تحضر التي العلمية اللجنة توصلت

ن م الفترة ارس(آذار3-1في أن2022)م م٬90 العال مصايد من ة المائ ي ف
غ يبل ث حي الصيد٬ د جه ن م دا مزي تحتمل ال أنها وإما بالفعل استنزفت قد تكون أن إما

ا مع واالستزراع الصيد ن م األسماك ن م حاليا العالم طن179,000,000إنتاج
 ".2018الفاو"

عام"الفاو"ورصدت من المصايد2018-1990أن ن م الطبيعي الصيد استقر
بين البحار وأعالي الساحلية البحرية المصايد معظم في التوقف حد إلى و85السمكية

وا90 نم يرات والبح ار لألنه ة الداخلي المصايد بعض أظهرت بينما سنويا طن مليون
بـ قدر الفترة هذه زارع14خالل الم دادات إم ي ف المي الع و النم غ بل ا بينم المائة٬ في
نفسها الفترة في على2018-1990السمكية يزيد زال527ما ي وال ة المائ ي ف

ام ع ن م ماك األس تهالك اس دل مع وازداد ب الطل وة فج د لس وة بق و -1990ينم
المائة122إلى2018 األسماك.في دادات إلم ي الحقيق تقبل المس أن ن يتبي هنا من

ا حالي رف يع ا م أو ة٬ المائي اء األحي ة تربي ي ف يكون س ة والمائي ة البحري ات والمنتج
ن البروتي ى عل ول للحص ذائي الغ ن األم د رواف د أح و ه ذي ال مكي الس تزراع باالس
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السمكية ات المنتج وتشكل تهلك20الحيواني٬ المس بروتين ال مصادر ن م ة المائ ي ف
ة رؤي اعتمدت ولذلك الهضم٬ وسهل وصحيا جيدا غذاء السمكية المنتجات وتعد عالميا٬
اج إلنت تهدفة مس ة وبطاق ذائي الغ ن األم ائم دع من ض مكي الس تزراع االس ة المملك

بحلول600,000 ذا2030طن ه ق تحقي ى ويتول ة٬ المحلي السمكية المنتجات من
تزراع االس ي يول ذي ال السمكية ثروة ال اع قط ر لتطوي الوطني امج للبرن الكبير الهدف
ي ف ي دول ر مؤتم د عق ك ذل ن وم ه اهتمام ل ج ا عموم ماك واألس ا خصوص مكي الس

بعنوان السمكية"الرياض ثروة لل دولي ال والمعرض ن"المؤتمر ي30م الثان انون ك
 .2022)يناير(

من كثير في ووصلت مجهدة٬ العالم مصايد من كغيرها المملكة في األسماك مصايد إن
ن م ثر أك ذ ومن ا إنه ث حي ا٬ إنتاجيته ن م القصوى دود للح ة المملك اطق ا40من عام

ن بي ا إنتاجه أرجح ي80و70يت ف تزراع االس اع قط و ينم ا بينم نويا٬ س ن ط ف أل
قارب حيث طن100المملكة٬ زارع2020ألف الم ن وم ان والروبي األسماك ن م

ي ف ة البحري ات والمنتج ماك األس تهالك اس زداد ي ذلك وك ة٬ الداخلي اه والمي ة البحري
عام وصل حيث سنويا٬ تيراده300,000نحو2019المملكة اس م يت ا م دا ع طن

وألعالف ا عموم األعالف وصناعة الغذائية الصناعات بعض إلى األسماك بودرة من
خصوصا والروبيان  .األسماك

ية أساس ات متطلب لها الزراعية الصناعات من كغيرها المائية األحياء استزراع صناعة
ي ف المتطورة ة الزراعي الصناعات ن م ا وغيره الدواجن أو األلبان صناعة مثل مثلها
أن ن يمك ال ذاك آن الصناعات ذه ه شهدته ذي ال السخي دعم ال ودون وبدونها السعودية
ة ومجدي دة واع ناعة ص ام لقي ة الالزم ية األساس ق المراف ذه وه ريعا٬ س ورا تط هد تش
للمنتجات يز التجه ومصانع المفارخ٬ في تتمثل عموما المائية واألحياء األسماك لمربي
ب حس ة المائي اء األحي ة لتربي ا أعالف نع تص ة مختص الف أع انع ومص اد٬ الحص د بع
ي ف مختصون ة العلفي ات التركيب تصميم ى عل وم ويق ة٬ عذب ا مياه أو ة بحري نف الص
غار بص ن المنتجي ارخ المف زود ت ث حي تهدفة٬ المس ة المائي اء واألحي ماك األس ة تغذي
أن ن يمك المفارخ حتى بل المربي٬ مهمة يسهل ما المائية٬ واألحياء والروبيان األسماك
ات اليرق اج إلنت رى وأخ ط فق ح الملق ض البي اج إلنت ا منه ددة متع اريع مش ى إل م تقس
يناسب ذي ال وزن وال م الحج ى إل ع اليواف ذه ه ة التربي حضانة اريع ومش واألصبعيات
مصانع ا أم وب٬ المطل التسويقي الوزن إلى التربية مشاريع في تربيتها إلكمال المربي
التي السمكية المزارع منتجات جميع في الحصاد بعد ما بالمنتجات للعناية فهي التجهيز
د بع ا بحالته موزعين خالل من أو المملكة مدن في األسماك مزادات في بيعها يتم حاليا
ه متطلبات ا وفق تهلك المس ز مجه وغير مخدوم غير منتجا يقدم ما تصنيع٬ دون الحصاد

األسماك من المملكة في الفرد استهالك تدني أسباب أحد هذه وربما تناسبه٬  .التي
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ة تربي اريع لمش األعالف مصادر إن حيث األهمية٬ بالغة المختصة األعالف فإن كذلك
ا إنتاجه ى عل ا وإم الخارج ن م تيراد االس ى عل ا إم د تعتم تزال ال المملكة في األسماك
ال والجم ار واألبق ي للمواش ا أعالف ج تنت ل ب ة٬ مختص ير غ الف أع انع مص من ض
ة حقيقي ودة ج ر تواف دم ع ي ف هم يس ا م ماك٬ لألس ق عالئ ج وتنت ا وغيره دواجن وال
ي الغذائ در اله بة نس زداد ت ث حي ج٬ المنت ة تكلف ع ويرف مكية الس الف لألع تدامة ومس
ة العناي ا بن دير ج ذلك ول دة٬ جي ير غ منتجات ي ف يتسبب ا وربم و النم أخر ويت ود المفق
التطور سريعة سمكية صناعة ق نحق ي ك ية٬ األساس ق المراف ذه ه ر تواف على بالعمل

هللا بإذن المقررة الفترة في المرجوة واألهداف االقتصادية الجدوى وتحقق  .والنمو
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيةعنوان المهرجانات استثمار

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

هللالكاتب الجار الرصد18019العددعبدالعزيز 1تكرار

 مدائن
الزراعية المهرجانات  استثمار

 
 
 
 
 

هللا.د الجار  عبدالعزيز

ي الت عبية٬ الش والصناعات والمأكوالت الزراعية المهرجانات من العديد بالمملكة يفتتح
إضافة المنتجة واألسر والصيادين والنحالين المزارعين بعض إنتاجها على يقوم عادة
والمناسبات المهرجانات هذه ومن التجزئة وتجار والباعة والمؤسسات الشركات  :إلى

 

يات٬ والحمض عودية٬ الس وة والقه ل٬ والعس ار٬ واألزه ورود٬ وال ور٬ التم ان مهرج
ير الكث ا وغيره ماك واألس قور والص خ٬ والبطي ان والرم ب ز.والعن تتمي ة منطق ل فك
التقليدية والصناعات والغذائية الزراعية المحصوالت من  .بإنتاج

 

الماضي اء األربع يوم تم المهرجانات هذه افتتاحات السنوي:آخر ا الكليج ان (مهرج
القصيم٬)13 ة بمنطق دة ببري ور التم بمدينة النخلة مركز في عشرة الثالثة نسخته في

صغار دعم ى إل إضافة وي٬ والجه ي المحل االقتصاد ي ف جدواها لها مهرجانات وهي
والصناعات الزراعي اج اإلنت ر لتطوي حراك داث وإح ة٬ المنتج ر األس ن ومه الزراع
رة ووف ذائي الغ األمن تدعم أنها كما وظائف٬ عن للباحثين عمل فرص وإيجاد التقليدي٬
ة أولي ى أول خطوة األداء بر ويعت يكفي ال هذا لكن هللا٬ بإذن المستمرة والديمومة الغذاء

تطويرها على نعمل لم إذا الصغيرة المشروعات هذه  .لمثل
 

اح واألرب بالفائدة الجميع على تنعكس كبيرة أهدافاً نحقق ج٬:حتى المنت ل العم صاحب
حية الص روط للش ة محقق ات المنتوج ون تك أن تهلك المس تى وح ائع والب ل والعام

عاجل وبشكل ضرورة لذا  :والتجارية٬
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أو- ة المملك توى مس ى عل خاص٬ قطاع أو ة٬ حكومي كبرى زراعية شركات تأسيس
وتوزيع بيع مراكز لها يكون والتوزيع التسويق تتولى  .المناطق

 

الجودة- لمعايير تخضع والتطوير والتخزين والتعبئة لإلنتاج مصانع  .إنشاء
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر واإلسكان"عنوان السيول"البلدية أخطار ودرء األمطار مياه تصريف في تجربتها تستعرض

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

واإلسكان" األمطار"البلدية مياه تصريف في تجربتها تستعرض
السيول أخطار  ودرء

 

 
 

الخمساني-الرياض  مفضي

مجال ي ف ا ومبادراته ا أعماله واإلسكان ة والقروي ة البلدي الشؤون وزارة استعرضت
ل عم ورشة ي ف اركتها مش خالل ك وذل يول٬ الس أخطار ودرء األمطار مياه تصريف

ة" الجاف به وش ة الجاف اطق المن ي ف طحي الس ان والجري ار األمط اه مي اد ي"حص الت
والقطاعات ات الجه ن م دد ع اركة بمش بمقرها٬ والزراعة والمياه البيئة وزارة نظمتها

والسيول األمطار مياه وإدارة بحصاد  .المهتمة
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اريع للمش اعدة المس ة بالوكال ممثلة الوزارة ة-وقدمت البني اريع لمش ية الهندس االدارة
خالل-التحتية من دة الرائ تجربتها السيول٬ أخطار ودرء األمطار مياه تصريف قسم

رح مف آل الم س لطان س دس والمهن القحطاني جارهللا حسن دس المهن دمها ق عمل ورقة
وان اه"بعن مي ريف وتص يول الس ار أخط درء ة منظوم ازات وانج ير التغي ة رحل
 ".األمطار

 

ار األمط اه مي تصريف ادرة مب ذ لتنفي ة متكامل تراتيجية اس ت تبن ا أنه وزارة ال دت وأك
ار األمط اه مي ريف تص بكات ش ين وتحس اء إنش ى إل ة الرامي يول الس ار أخط ودرء
تراتيجي االس دف اله ق تحقي ي ف ادرة المب هم تس ا كم ة٬ المملك دن م ع جمي ي ف والسيول
تحسين ق طري عن دن الم ي ف ة المقدم الخدمات بجودة اء االرتق ي ف ل المتمث وزارة لل
ى إل ة الفت يول٬ الس أخطار ودرء األمطار اه مي تصريف شبكات وجودة تغطية مستوى

هم سيس ادرة المب ذ تنفي هللا–أن يئة ة-بمش العام ات والممتلك واطنين الم ة حماي ي ف
ات المخطط ات مخرج ق تطبي الل خ ن م يول والس ار األمط ار أخط ن م ة والخاص

الشاملة  .االستراتيجية
 

ودرء ار األمط اه مي ريف تص ة منظوم من ض زات المنج ن م د العدي وزارة ال ت وحقق
الماضية الخمس السنوات خالل السيول دء)2021-2017(مخاطر الب م ت ث حي ٬

م تنظي خالل من االمطار مياه وتصريف السيول اخطار درء لمشاريع الوضع بدراسة
د موح ل عم اق بنط روج الخ م ث ن وم ات٬ األمان اريع مش م لتقيي ة الفني ل العم ورش
ر تطوي ى عل ل العم ى إل إضافة ى٬ أول ة كمرحل امانات لثمان االستراتيجية للمخططات
السيول أخطار ودرء األمطار مياه تصريف بمشروعات الخاصة والتشريعات  .األدلة

 

ق لتحقي المصلحة أصحاب جميع مع التنسيق أهمية على توصياتها في الوزارة وشددت
السيول مخاطر ودرء األمطار مياه تصريف أنظمة خالل من للمياه األمثل  .االستخدام
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النحلعنوان لتربية التدريبي البرنامج خريجي يستقبل الجوف منطقة أمير سمو

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

لتربية التدريبي البرنامج خريجي يستقبل الجوف منطقة أمير سمو
 النحل

 

 واس-سكاكا
الجوف ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب واف ن بن فيصل األمير الملكي السمو صاحب نوَّه
الل خ ن م برات والخ ارات المه اب اكتس ى عل هم وحرص وطن ال باب ش ب بمواه
وزارات ال ا تطرحه تي ال رف٬ والح ن المه ف مختل ي ف ة التأهيلي برامج وال ادرات المب
الشريفين الحرمين ادم خ ة حكوم ام واهتم حرص ضمن ة٬ المعني ة الحكومي والجهات

األمين عهده ولي وسمو سعود آل عبدالعزيز بن سلمان هللا-الملك ه-حفظهما تولي ا وم
العمل فرص وتوفير الوطن وبنات أبناء وتنمية بتأهيل عناية  .من

وم الي مكتبه في سموه استقبال خالل ذلك اه,جاء والمي ة البيئ وزارة رع لف ام الع دير الم
ري األحم د أحم ن ب دهللا عب دس المهن ة بالمنطق ة ه,والزراع ي10يرافق خريج ن م

12



ل النح ة تربي ة حرف ان المته باب الش ل لتأهي ة الوطني درات الق ز وتعزي اء بن روع مش
العسل  .وإنتاج

ج تخري كاكا بس ى األول ة الدفع ي ف تم حيث التدريبي٬ المشروع عن لنبذة سموه واستمع
ومتدربة93 دة31منهم,متدرًبا لم النحل ة تربي على تدريبهن بعد ا45٬سيدة يوًم
دة62و لم دريبهم ت وا تلق درباً هر3مت ج.أش البرنام ن م ة الثاني ة بالدفع ق التح ا فيم

القريات بمحافظة دة75التدريبي معتم هادة ش على الخريج ويحصل ٬ ومتدربة متدرًبا
و الوزارة تخصصه30من حسب ى عل ا يعادله ما أو المحلية الساللة من نحل ,خلية

لمدة فني دعم التدريب6وكذلك بعد  .أشهر

ضمن المتنوعة التدريبية البرامج على الجوف منطقة وفتيات شباب بإقبال سموه وأشاد
بالتوسع اً موجه ة٬ الوطني الكوادر مهارات لتعزيز واألهلية الحكومية الجهات مبادرات
ة عجل ع دف ي ف اركة للمش ة المنطق اء أبن ل تأهي ي ف هم تس تي ال برامج ال ذه ه ل مث ي ف

 .التنمية
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لزراعةعنوان عقدًا يوقع النباتي الغطاء الملكية200مركز خالد الملك محمية في محلية شجرة ألف

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العدد0الكاتب 8تكرار

لزراعة عقًدا يوقع النباتي الغطاء محلية200مركز شجرة ألف
الملكية خالد الملك محمية  في

 

 واس-الرياض
دكتور ال التصحر ة ومكافح اتي النب الغطاء لتنمية الوطني للمركز التنفيذي الرئيس وقَّع
ة محمي ي ف للتشجير ة الوطني الشركات إحدى ع م امين ع دة لم ًدا عق القادر٬ العبد خالد

ة زراع بر ع الملكية٬ خالد ري200الملك ال ال أعم ى إل إضافة ة٬ محلي شجرة ف أل
الرعاية خدمات وتوفير المعالجة  .بالمياه

ام اإلم ة محمي ر تطوي ة هيئ ع م ة الموقع التفاهم مذكرة ضمن التشجير مشروع ويندرج
ة لتنمي التعاون بهدف الملكية؛ خالد الملك محمية عن ممثلة الملكية محمد بن عبدالعزيز

14



ا يبذله تي ال ز المرك ود جه وضمن ة٬ بالمحمي ا تنوعه ز وتعزي ه وحمايت النباتي الغطاء
المحميات ومنها المملكة حول الخضراء الرقعة  .لزيادة

ا وتنميته ا عليه ة والمحافظ اتي النب اء الغط ع مواق ة حماي ى عل ل يعم ز المرك أن ذكر ي
ي ف ائي األحي التنوع واستعادة التصحر٬ من للحد منها؛ المتدهور وتأهيل عليها والرقابة
اإلشراف إلى إضافة المملكة٬ مناطق مختلف في االحتطاب ومكافحة الطبيعية٬ البيئات
زز يع ا مم تثمارها٬ واس ة الوطني ات والمتنزه ات والغاب ي المراع ي أراض إدارة ى عل
عودية الس ادرة مب تهدفات لمس ا تحقيقً اة٬ الحي ودة ج ن ويحس تدامة٬ المس ة البيئي ة التنمي

 .الخضراء
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر شريعنوان مركز في األول الفقع مهرجان يزور القصيم أمير سمو

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

شري مركز في األول الفقع مهرجان يزور القصيم أمير  سمو

 

 واس-بريدة
ز عبدالعزي ن ب سعود ن ب مشعل ن ب فيصل دكتور ال األمير الملكي السمو صاحب زار
ارة إم ل وكي بحضور شري٬ مركز في األول الفقع مهرجان اليوم٬ القصيم منطقة أمير

المجلي٬ محمد المهندس المنطقة وأمين الوزان٬ عبدالرحمن الدكتور والمشرفالمنطقة
لمان س دس المهن يم بالقص ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مالي الش اع القط ى عل

المعنيينالصوينع٬ المسؤولين من  .وعدد

المنطقة سمات من سمة أصبحت الزراعية والمنتجات المهرجانات تنّوع أن سموه وأكد
ّوع بتن ره فخ دًيا مب ة٬ المملك اطق من ع جمي ن م اقتصادية ة وجه لتكون بها٬ تتميز التي
ان مهرج أن ى إل اه االنتب اً الفت ة٬ المنطق ا تنتجه تي ال ة الزراعي والمنتجات المهرجانات
تزرع يس ه كون ج٬ المنت ذا به ن والمهتمي المزارعين ة لرغب تجابة إس أتي ي األول ع الفق

له المناسب بالوقت ريّه ويتم  .بالمحميات٬

16



ا به يوجد ة المنطق أن ت بين ام واألرق اإلحصاءات أن ب اد تزراع25وأف الس مزرعة
ى إل تصل مالية بمداخيل ٬ هكتار ألف بمتوسط أن50الفقع٬ ى إل يًرا مش لایر٬ ون ملي

للتوسع تثمرين والمس ال األعم لرجال ودافًعا بدايًة يعد األولى نسخته في الفقع مهرجان
أن ًدا مؤك ج٬ للمنت وسياحية اقتصادية وجهة المهرجانات هذه مثل لتكون ٬ أكثر بالمنتج
راءات اإلج لتسهيل ع الجمي ة خدم ي ف ستكون ة المعني ات الجه ن م ات اإلمكاني ع جمي

المهرجاناتالمرتبطة هذه مثل  .إلنجاح

نايف ري ش مركز س رئي من شرٍح ى إل تمعًا مس ان٬ المهرج ر مق ي ف موه س وتجول
الى إضافة الفقع٬ محصول لعرض األجنحة من عددا يضم الذي المهرجان عن الحجاج

المنتجة األسر  .أجنحة

تسويق ي ف ير كب أثر له سيكون الفقع مهرجان أن شري مركز رئيس أوضح جهته من
بالمركز الفقع تنتج التي المزارع  .محاصيل

نسخته ي ف ع الفق مهرجان إنجاح في والمشاركين الداعمين سموه كّرم الحفل نهاية وفي
 .األولى
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان أكثر لزراعة تطوعية مبادرة تُنفذ المقدسة العاصمة نبتة30أمانة ألف

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

من أكثر لزراعة تطوعية مبادرة تُنفذ المقدسة العاصمة أمانة
نبتة30  ألف

 

المكرمة  واس-مكة
ق وفري المقدسة العاصمة أمانة ها"نفّذت ه"لنغرس لزراع ة٬ تطوعي ادرة مب التطوعي

المكرمة30 بمكة والميادين العامة الحدائق في نبتة  .ألف

ة؛ البيئ ين وتحس الخضراء المسطحات زيادة إلى تهُدف المبادرة أن األمانة٬ وأوضحت
جودة امج برن ضمن ك ذل أتي وي ا٬ أنواعه ف بمختل ات النبات ة زراع ف تكثي خالل من

المملكة رؤية أهداف من والمنبثق  .م2030الحياة
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لمواطنها..»هدد«عنوان وإعادتها االنقراض من النادرة الصقور ُسالالت على الحفاظ على يعمل مستدام برنامج

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العدد0الكاتب 4تكرار

ُسالالت..»هدد« على الحفاظ على يعمل مستدام برنامج
لمواطنها وإعادتها االنقراض من النادرة  الصقور

 

 واس-الرياض
برنامج ي)هدد(يقوم ف بمسؤوليته السعودي الصقور ادي ن التزام إطار في يأتي الذي

ٍر كبي دوٍر ب ا٬ لمواطنه ا وإعادته راض االنق ن م ادرة الن الصقور ُسالالت ى عل اظ الحف
الصقور ع جم ى عل دد ه رق ف ة مهم تقتصر وال تدامته٬ واس تراث ال صون في وفّعاٍل
ر تكاث ي ف واإلسهام ار لألوك ة ومتابع دة عدي مراحل ك هنال بل فقط٬ وإطالقها وتهيئتها

الصقور  .هذه

وم يق يرة كب وداً جه أن يدي الرش دان حمي ورة المن ة المدين في البرنامج مراقب وأوضح
امج وبرن عودي الس قور الص ادي ن ا دد(به قور)ه ص ة حماي بيل س ي ري(ف الوك

ي الجبل وازن)والشاهين الت ى عل اظ الحف ي ف الفت كل بش يسهم ا مم راض٬ االنق ن م
20



 .البيئي

الماضية نوات الس خالل ف مخي بشكل تناقصت الصقور هذه أعداد أن الرشيدي وبين
هللا ولوال المملكة٬ سماء من تختفي وتعالى-وكادت الصقور-سبحانه نادي جهود ثم

نتائًجا امج البرن ق حق د الحم ن ولك ا٬ً تمام لتالشت دد ه امج برن خالل من السعودي
أخرى مرة وإحيائها الصقور هذه تكاثر في وأسهم  .مبهرة

حجل خالل من ة دقيق ة متابع روخ الف ة بمتابع تقوم البرنامج فرق أن الرشيدي وكشف
ى إل روخ الف لبعض وضعها م يت ع تتب زة وأجه دد ه امج برن رق ف ف وهوات ام أرق عليه
نزولها وعند الطواريح من لحمايتها كبيرة جهوداً الفرق وتبذل الميدانية٬ المراقبة جانب

 .األودية

ي ف نسهم دد ه رق كف ونحن حماية تحتاج األولى الشهور في الفروخ أن الرشيدي وأفاد
ى عل ا بتعريفه ك وذل ة٬ لألودي ا نزوله د عن نفسها ي تحم ف كي أيضاً ا وتعليمه ا حمايته
رة م صادفها إذا ه تتجنب تى ح ه علي وتتعرف ه في نزل وت بكاً ش لها ننصب حيث الشبك

الغذاء عن بحثها مسيرة في  .أخرى

يدي الرش ال "وق ة: عرض يكون ه نفس ى عل اد االعتم دأ ويب ه أم ارق يف ا حينم رخ الف
أن اول نح ذا له صيده٬ يسهل مما الشبك يعرف وال شيء أي على ينقض حيث للخطر؛
ه٬ خبرت ة لقل ل كام وم لي ذاء غ ال ب رخ الف ون يك أن ويصادف األشياء٬ هذه على نعرفه

الفتة بصورة وزنه ينزل أمه يفارق عندما  .لهذا

تخضع ع المواق ار اختي ة عملي أن الرشيدي أكد الصقور٬ فيها تُطلق التي األماكن وعن
اش األعش اء بن ة وإمكاني ة للمنطق ة المحيط ة البيئ اة مراع ا خالله م يت دة عدي ابات لحس
أزواج ق تواف ن م د للتأك ارة المخت ع المواق ارة بزي رق الف وم تق ث حي ذاء٬ الغ ر وتوف

اإلطالق يتم ثم ومن  .الصقور
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السعودي"..الداير"عنوان الخوالني البنّ عاصمة

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

السعودي"..الداير" الخوالني البّن  عاصمة

 

مالك بني  واس-الداير
المجتمعي د والحش بر األك اهيري الجم ال الكرنف الستقبال أذرعها الداير محافظة فتحت

التاسع"السنوي السعودي ي الخوالن ّن الب زارع"مهرجان الم بمحاصيل ي يحتف ذي ال
ة ثقافي كعاصمة داير ال ت تزيّن ث حي السعودي٬ ي الخوالن ن الب اج إنت ي ف المتخصصة

مدار على المنتج لهذا سابقة8رئيسية  .مواسم

ة الحالي ان المهرج نسخة في نين150ويشارك الس د جه أصحابها يعرض ة٬ مزرع
ة حالي ر المظه ة كرزي ة حب اج إلنت الخصبة٬ ة الترب حضانة ي ف النبتة هذه رعى الذي
ها حمس ّم ث الشمسي٬ ام الحمّ ترة ف ذ لتأخ ا٬ كنفه ن م وإخراجها بنضجها مروراً المذاق٬
ى عل ة الثقافي والمفاخرة المزاج وتعديل الضيف إلكرام جاهزة ذلك بعد لتكون وطحنها٬

العالم  .مستوى

22



ى عل األول ز المرك ازان٬ ج ة لمنطق الشرقية ة الجه ي ف ة القاطن الداير محافظة وتحتلّ
ا عدده غ يبل ث حي السعودي٬ ي الخوالن ّن الب وأشجار المزارع عدد في المملكة مستوى

من994 أكثر تحتضن ن218مزرعة م ثر أك اج إلنت ّن٬ ب شجرة ألف600ألف
عام كل السعودي الخوالني البّن من  .كيلو

درجات الم ل تأهي ادرة مب خالل من ز التميّ حصد ى إل المحافظة ي ف زارع الم وتسعى
تأهيل إعادة تم حيث العضوي589الزراعية٬ التحول امج برن ى إل إضافة مزرعة٬

ن م أكثر يضم ن25الذي م أفضل٬ ة زراعي ات بممارس للخروج عضوية٬ مزرعة
اه والمي ي الطبيع للسماد واللجوء ة٬ الكيميائي ات والمرشّ دات المبي استخدام دم ع خالل

عالية جودة ذات قهوة إلنتاج فقط٬ واألمطار  .الجوفية

خالل داير ال بمحافظة اً حالي ام يق السعودي ي الخوالن ّن الب ان مهرج أّن ذكر بال الجدير
من ا28-22الفترة لمبادرته ة الثقاف وزارة إطالق مع بالتزامن ويأتي الجاري٬ يناير

السعودية" القهوة وتاريخي"م2022عام ثقافي كموروث السعودية بالقهوة  .لالحتفاء
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التمور"سال"عنوان ومناولة شحن لدعم بيشة مطار في الجوي الشحن محطة تفعل السعودية

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

بيشة"سال" مطار في الجوي الشحن محطة تفعل السعودية
التمور ومناولة شحن  لدعم

 

 واس-أبها
وط للخط ة العام ة المؤسس و عض تية٬ اللوجس دمات للخ عودية الس ال س ركة ش ت فعل
دف به بيشة٬ محافظة مطار في الجوي الشحن محطة مؤخًرا٬ السعودية العربية الجوية

التجارية بيشة وغرفة مطار مع بالتعاون والغذائية الزراعية المنتجات تصدير  .دعم
 

ل تفعي ات أولوي ن م ة بيش زارع م ا بإنتاجه يز تتم تي ال ور التم ة ومناول حن ش أتي وي
ن م ثر أك ج تنت ة٬ نخل ون ملي ارب يق ا م على تحتوي بيشة محافظة كون 50المحطة٬

يتصدر ور٬ التم ن م طن دل"الصفري"ألف بمع ى األعل بة ور%90النس التم ن م
 .األخرى
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عسيرعنوان منطقة في ترخيص دون فطرية كائنات لحيازته البيئة لنظام مخالفًا مواطنًا تضبط البيئي لألمن الخاصة القوات

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

البيئة لنظام مخالًفا مواطًنا تضبط البيئي لألمن الخاصة القوات
عسير منطقة في ترخيص دون فطرية كائنات  لحيازته

 
 

مشيط  واس-خميس
مخالف واطن م عن عسير منطقة أمانة من بالًغا البيئي لألمن الخاصة القوات باشرت
وهي مشيط٬ س خمي محافظة ي ف رخيص ت دون فطرية كائنات لحيازته البيئة (لنظام

لذلك)5 أعد موقع خالل من ونسر٬ تمساح و فلودير  .ظباء
 

ه٬ بحق ة النظامي اإلجراءات ت ُطبق ه أن الكي الم د رائ د الرائ الرسمي المتحدث وأوضح
االختصاص٬ م بحك ات الكائن لم لتس ة الفطري الحياة لتنمية الوطني المركز مع والتنسيق

غ تبل ة غرام رخيص ت دون ة فطري ات كائن ازة حي مخالفة عقوبة أن آالف)10(مبيًنا
كائن لكل  .لایر
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أو ة البيئ ى عل داء اعت ل تمث حاالت أي عن الغ اإلب ى عل ع الجمي المالكي الرائد وحث

الرقم على الفطرية و)911(الحياة اض٬ والري ة المكرم ة مك تي (و)999(بمنطق
المملكة)996 مناطق جميع  .في
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األغرب"شاهدعنوان مشيط"..الواقعة بخميس منتزه في فاسدة أغذية ضمن وغزال ونسر تمساح

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

األغرب"شاهد أغذية"..الواقعة ضمن وغزال ونسر تمساح
مشيط بخميس منتزه في  فاسدة

لمراقبي تحّرك بالغ"األمانة"في غير250..إثر لحوم كجم
أتلفت"صالحة ثم  "صودرت

 

الشهري  عسير-عبدالعزيز

عن بالًغا تلقيهم أثناء عسير أمانة في الصحيون المراقبون يتوقعها لم غريبة واقعة في
ق طري على التنزه مخيمات أحد في فاسدة أغذية ة"وجود يط؛"المئ مش س خمي ة بمدين

ة كمي ضمن اللحوم٬ بثالجة ومخزنة نافقة وحيوانات وغزال ونسر تمساح على عثروا
الفاسدة واللحوم الغذائية المواد من  .كبيرة

 

ًرا ونس اًحا وتمس زاًال غ دة الفاس وم اللح ك تل ضمن من المراقبون وجد التفاصيل٬ وفي
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زال ت ال غزالن خمسة عدد وجود ى إل إضافة المخيمات؛ أحد في لحوم بثالجة نافقين
الحياة قيد  .على

 

دي الحمي د ولي دكتور ال ير عس ة منطق ن أمي ن م ة ومتابع بتوجيه الضبطية تلك وجاءت
ي ف دة فاس ولحوم ة أغذي بوجود يفيد بالغ على للوقوف باألمانة؛ المسائية الرقابة لفرقة
ى عل ة المقدم ات الوجب ضمن دادها بإع وم يق والذي مشيط٬ بخميس التنّزه مخيمات أحد

المخيم ومرتادي  .المتنزهين
 

مصادرتها تمت تي ال المضبوطات ك تل ضمن من أن ير عس ة منطق ة أمان وأوضحت
الصالحية250 اء وانته اد والفس ف التل ات عالم ا عليه ظهرت تي ال اللحوم من كجم

ب بجان املين للع صحية هادات ش وجود وعدم ة العام ة للنظاف الموقع افتقار إلى إضافة
فوًرا المخيم إغالق وتم التجهيزات٬ على والتلف الصدأ عالمات ظهور  .رصد

 

حضور"األمانة"وأوضحت حتى ا إتالفه ل قب المضبوطات جميع على التحفظ تم أنه
النظامية اإلجراءات إلكمال االختصاص؛  .جهات

 

الخاصة وات والق ة الفطري للحياة السعودية الهيئة من بمساندة المخيم ضبط تم أنه يُذكر
والشرطة البيئي  .لألمن
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئيةعنوان التوعوية برامجها أولى تطلق السعودية البيئة جمعية

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

البيئية التوعوية برامجها أولى تطلق السعودية البيئة  جمعية

 

 )جدة(»عكاظ«

ام الع لهذا التوعوية البيئية برامجها أولى السعودية البيئة جمعيه وهي2022أطلقت ٬
من ي24أكثر البيئ الوعي ر تطوي إلى البرامج هذه تهدف إذ بيئية٬ وقضية موضوعاً

ع المجتم راد أف ن بي تدام ر(المس وزائ م مقي واطن٬ ة)م التنمي ي ف ع المجتم راك وإش ٬
ة المملك ة رؤي ق وتحقي ة٬ عودية2030الوطني الس ادرة مب ذ تنفي ي ف اهمة والمس ٬

التغيير ملف في شركاء ليكونوا المجتمع وتشجيع األخضر٬ األوسط والشرق الخضراء
السعودية العربية المملكة تقوده الذي  .المناخي

بعنوان األولى العمل بورشة البرنامج الصحي«اُفتتح المتطوع ع»تأهيل م راكة بالش
ة البيئ ة جمعي ر مق ي ف ت أقيم تي ال حة الص وزارة ب حي الص ز المرك و نم امج برن
وزارة ع م اون متع ومدرب جدة بجامعة محاضر باسلم عبدهللا الدكتور قدمها السعودية٬
رض ع الل خ ن م ي المعرف ب بالجان وع المتط ل تأهي ى إل امج البرن دف ويه حة٬ الص
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ي ف م دوره ر وأث وعين المتط ع دواف اف واكتش ا٬ وتعزيزه حيحة الص وع التط اهيم مف
ا وم المتطوع٬ دى ل ون تك أن يجب تي ال والصفات ارات المه ز تعزي وكيفية المجتمع٬

المتطوعين وواجبات حقوق  .أبرز
 

الورشة حضر رأس30وقد و أب دة ماج دكتورة ال شكرت الورشة ختام وفي مشاركا٬ً
ب للتدري نمو وبرنامج باسلم٬ عبدهللا الدكتور السعودية البيئة جمعية إدارة مجلس رئيس
المحاضر ع م اعلهم وتف حضورهم ى عل المتطوعين وجميع غدا٬ً وشركة المتطوعين٬

التطوعي العمل بقيمة منهم  .إيماناً
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخوالنيعنوان البن بحبات المملكة خريطة يجسد سعودية لفتاة إبداعي عمل

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3888العددالكاتب 1تكرار

الخوالني البن بحبات المملكة خريطة يجسد سعودية لفتاة إبداعي  عمل

بني الداير بمحافظة المقام التاسع المهرجان في مشاركتها خالل
 مالك

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

ا وخياله ة العالي ا مهاراته س تعك أن الكي الم ن حس ادي هن عودية الس اة الفت تطاعت اس
ن الب ن م ات بحب تشكل ة والمرون ة بالدق م اتس بي تركي ني ف عمل في الواسع٬ اإلبداعي

خشبي لوح على السعودية العربية المملكة بالدنا خريطة ليجسد السعودي  .الخوالني
 

محافظة ي ف ع التاس السعودي ي الخوالن ن الب ان مهرج ي ف اركتها مش خالل ك ذل اء ج
ادرة مب ع م التزامن ب ك٬ مال ني ب داير عودية"ال الس وة القه ام وزارة"ع ا أطلقته تي ال

 .الثقافة
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ر٬ الحاض الة وأص ي الماض ق عب ن بي ع جم ذي ال يز المم ني الف ل العم ذا ه اكي ويح
عن رة معبّ ة فني ة لوح صنع خالل من للمحافظة٬ الكبير والزراعي الثقافي الموروث
السعودي الخوالني بالبن ممثالً المنطقة منتجات أهم أحد وإبراز وإبداعها٬ الفنانة  .ذات

 

من الشهرين ة قراب ا منه استغرق ني الف ل العم ذا ه أن الكي الم ادي هن ة الفنان دت وأك
يكتمل حتى المتواصل  .العمل

 

"وقالت حيث: د٬ واح ل عم ي ف السعودي ي الخوالن ن الب واع أن ع جم ى عل حرصت
ي الت ة الخوالني وة القه ى إل إضافة المحمص٬ ير وغ المحمص ن الب وب حب استخدمت
ة٬ الغالي ا بالدن لخريطة رسمة كيل لتش ب جن ى إل ًا جنب وصففتها ة٬ المنطق ا به تشتهر

السعودية بهويتنا دوماً واعتزازنا حبنا على  ".كتأكيد
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بلغت":خيرات"عنوان اإلبل مهرجان في المحفوظة وجبة99813الوجبات

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

بلغت":خيرات" اإلبل مهرجان في المحفوظة  وجبة99813الوجبات

السادسة النسخة في مشاركتها بعد إحصائياتها تكشف  الجمعية

 

السعودية األنباء  الرياض-)واس(وكالة

ك المل ان مهرج ي ف اركتها مش اض٬ الري ة منطق ي ف ة النعم لحفظ خيرات جمعية أنهت
لعام السادسة نسختها خالل لإلبل  .م2021عبدالعزيز

 

ت حُفظ تي ال ات الوجب دد ع أن ائياتها٬ إحص ي ف ة الجمعي فت ة99813٬وكش وجب
ا منه تفاد ت16638اس غطي ا فيم من3112أسرة؛ أسطول بر ع ك وذل بة؛ مناس

ام الطع ن م ائض الف رز وف ع جم ى عل دربين الم املين الع ن م وعدد المجهزة السيارات
والسالمة الجودة معايير أفضل وفق المستفيدين إلى وإيصاله  .الصالح

 

نشر ى عل ة الجمعي حرص بيعي٬ الس دهللا عب خيرات٬ جمعية على العام المشرف وأكد
33



بالعمل اء واالرتق اعي٬ االجتم ل التكاف روح ونشر اركين٬ المش ن بي ة النعم ظ حف ثقافة
كافة المهرجان في والعاملين اإلبل نادي بجهود مشيًدا احترافية؛ بصورة  .الخيري
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصرف"عنوان بمياه الزراعية الثروة سقيا المجمعة"فيديو جامعة من بتوضيح يتفاعل

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3876العددالكاتب 1تكرار

الصرف" بمياه الزراعية الثروة سقيا المجمعة"فيديو جامعة من بتوضيح  يتفاعل

وشبكة:قالت المياه خزانات تنظيف عملية عن َنَتج اللون تغير
المحطة في  الري

 

الغبيوي  المجمعة-فهد

التواصل منصات ى عل داول مت ديو في مقطع ي ف ورد ا م صحة المجمعة٬ جامعة َنفت
رف الص اه بمي ة الزراعي ثروة ال قي تس ة الجامع أن ه في ور المص زعم ي اعي٬ االجتم

صحيح غير ذلك أن وأكدت  .الصحي٬
 

أشارت الجامعة"الجامعة"وتفصيًال٬ أن فيه ورد الذي المتداول المقطع عن بيانها في ٬
الصحة٬ عن اٍر ع المقطع مضمون أن الصحي؛ الصرف بمياه الزراعية الثروة تسقي
ي ف ري ال بكة وش المياه خزانات تنظيف عملية عن عبارة صورته٬ المنشور الري وأن
ذات واد وم بات ترس ى عل وي تحت تي ال اه المي ون ل ير تغ عنه نتج مما الجامعة؛ محطة
الثروة ب ضرًرا تُلحق وال االت٬ الح ذه ه ل مث ي ف ة طبيعي ة عملي و وه وداء٬ س صبغة

 .الزراعية
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر برفحاءعنوان الحيوانية الثروة مجال في التمكين فرص لمناقشة عمل ورشة

الخبر الخبرالخميس-27/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

العمل لسوق والتأهيل للتدريب القيادات تمكين جمعية  نظمتها

الحيوانية الثروة مجال في التمكين فرص لمناقشة عمل ورشة
 برفحاء

 

الشمالية-المواطن  الحدود

وبالتعاون رفحاء بمحافظة العمل لسوق والتأهيل للتدريب القيادات تمكين جمعية نظمت
مالية الش دود الح ة بمنطق ة االجتماعي ة والتنمي البشرية وارد الم وزارة رع ف ع رعم وف

مالية الش الحدود ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ رصوزارة ف ة لمناقش ل عم ة ورش
الحيوانية الثروة مجال في واالجتماعية االقتصادية  .التمكين
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واالجتماعية االقتصادية التمكين  فرص

وارد الم وزارة رع ف وحدات ى عل المشرف االجتماعي الضمان مكتب مدير وبحضور
أ اء برفح ة االجتماعي ة والتنمي رية نزي.البش الع ق ةمطل البيئ وزارة ب مكت دير وم
م اء رفح ة بمحافظ ة والزراع اه ي٬.والمي الخريج دهللا يةعب الماش ي مرب ور وبحض

الحيوانية الثروة في  .والمهتمين

ادي االقتص ن التمكي ي ف ة المرتبط داف واأله روع المش رح ش ى إل ة الورش دف وته
ديات والتح الي األه ات أولوي وكذلك الحيوانية الثروة مجال في المنطقة في واالجتماعي

معالجتها وسبل  .المتوقعة

 

لسوق ل والتأهي دريب للت ادات القي ن تمكي ة جمعي ر مق ي ف ل عم ورشة ُعقدت ذلك بعد
الحيوانية الثروة منتجات مجال في العاملة المنتجة األسر في خاصة  .العمل

تعراض واس عوبات٬ والص ديات للتح تماع واالس ات المنتج ض بع تعرض اس م ت ث حي
ة الطموح ة المملك ة رؤي امج برن داف أه ق لتحقي ن التمكي رص ادة2030ف زي ي ف

االقتصاد في المنتجة األسر  .مساهمة
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر علىعنوان تستحوذ للمغذيات هولدكو«من%49سابك إنبتس جي تي »إي

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2937العددالكاتب 1تكرار

على تستحوذ للمغذيات إنبتس«من%49سابك جي تي إي
 »هولدكو

 

المكرمة-مكة  مكة

ة مجموع ع م أسهم شراء اتفاقية الزراعية للمغذيات سابك شركة جي(وقعت ي ت )إي
على شركة%49لالستحواذ أسهم ليمتد(من هولدكو إنبتس جي تي صفقة)إي في ٬
ا قيمته ت دوالر320٬بلغ ون لایر1.2(ملي ار اس).ملي أس ى عل ة االتفاقي وم وتق

د عن ده تحدي سيتم الذي العامل مال رأس قيمة في والتغيير والديون النقد أرصدة استبعاد
الصفقة  .اكتمال

 
بة بنس المملوكة الزراعية للمغذات سابك استراتيجية إطار في االتفاقية %50.1تأتي

ية األساس ناعات للص عودية الس ركة ابك(للش ة٬)س القيم لة سلس ي ف ل التكام ق لتحقي
ع م ات العالق ز وتعزي العالمية األسواق في وتوزيعها الزراعية المغذيات لمزج وتهدف

ور حض ن م تفادة واالس ائيين٬ النه ائن والزب زارعين و(الم هولدك س إنبت ي ج ي ت إي
ك)ليمتد تمتل ث حي المحاصيل٬ ة حماي ومواد والبذور األسمدة ومزج توزيع خالل من

من أكثر ن350الشركة الزراعيي والخبراء الوكالء من واسعة وشبكة توزيع٬ مركز
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برى الك حراء الص وب جن ة منطق ي ف زارعين الم ات واحتياج اري التج ب الطل ة لتلبي
إفريقيا أنحاء  .وجميع

 
أن دين ال مس ش دالرحمن عب دس المهن ذات للمغ ابك س ركة لش ذي التنفي رئيس ال د وأك
ة لمواكب و النم رص ف ن م تفادة واالس ركة الش ور حض يع توس ي ف هم تس ة االتفاقي
ة الزراعي ذيات المغ صناعة ي ف الريادية الشركة مكانة تعزز كما المتوقعة٬ التطورات
والمبيعات والتسويق والتخطيط والتشغيل التصنيع في القدرات أفضل بامتالكها العالمية

البيع بعد ما وخدمات والبحث والتقنيات اإلمدادات  .وسلسلة
 

ركة لش ذي التنفي رئيس ال بر ع ه جانب ن د(م ليمت دكو هول س إنبت ي ج تي يش)إي أش
ة نقل ا واعتبره ة الزراعي ذيات للمغ ابك س ع م بالشراكة ديد الش تزازه اع عن ا٬ الخوتي
ذاء الغ نقص بمعالجة شركته تزام ال دا مؤك ة٬ المختلف األسواق ي ف مستدام أثر لتحقيق
عن ومعربا أرباحهم٬ وتحسين المزارعين محاصيل لزيادة الجودة عالية منتجات وتقديم

الشركة رؤية لدعم والشغف الدافع لديه شريك مع بالتعاون  .سعادته
 

لضمان ائز الرك ن م عدد ى عل د يعتم تشغيليا نموذجا الزراعية للمغذيات سابك وتعتمد
الزراعية المغذيات حلول في التميز وتعزيز المستدام  .النمو

40



 

لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر واألمراضعنوان اآلفات مكافحة خدمات بتقديم الخاص للقطاع السماح

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21464العددالكاتب 1تكرار

واألمراض اآلفات مكافحة خدمات بتقديم الخاص للقطاع  السماح

 

الزهراني  الطائف-سعيد

ا ومكافحته ة الحيواني راض واألم ة النباتي ات اآلف ن م ة للوقاي ني الوط ز المرك تزم يع
ة الوقاي مجال في الخدمة الخاص القطاع تقديم لتنظيم متكاملة الئحة إعداد البيئة بوزارة
رخيص٬ ت على الطلب مقدم حصول بعد الحيوانية واألمراض النباتية لآلفات والمكافحة
كل بش ا إقراره ل قب ين والمختص ن المهتمي ام أم ة األولي ودة المس ن ع ز المرك ن وأعل
واد والم واألدوات اليب األس تخدم يس أن ة الخدم دم لمق وز يج وابط للض ا ووفًق ائي٬ نه
والحواجز والمصائد وباء أو آفة لكل والصحيحة المناسبة المكافحة أو بالوقاية الخاصة
أو ان اإلنس حة ص ى عل راً خط كل تش ادة م ة أي تخدام اس دم ع ع م وت والص وء والض
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أو ة الزراعي ثروة ال ل داخ اص لالمتص ة قابل واد م تخدام اس دم وع ات النب أو وان الحي
أة المنش ة ترب ي ف تراكم لل ة قابل واد م تخدام اس دم ع ى عل وابط الض دد وتش ا٬ منتجاته
منتجات ي ف األخرى ات والمتبقي البيطرية العقاقير متبقيات نسبة زيادة وعدم الزراعية
ار بالبخ م التعقي اليب أس واستخدام بها المسموح القصوى الحدود عن الزراعية المنشآت
العضوية ة بالزراع الشمسي م التعقي تخدام اس وضوابط لشروط اً وفق الشمسي والتعقيم
وق نف أو اء وب أو ة آف أو معد مرض أي وجود عند مباشرة المركز تبليغ ويتم المعتمدة٬
ات والبيان هيالت التس ة كاف ديم وتق الحيوان ب ق الرف ادئ مب ق تطبي ع م ادي اعتي ير غ
ة٬ العالق ذات ق المراف ع جمي ارة بزي والسماح م عمله وتسهيل ين٬ للمفتش ات والمعلوم
ة الوقاي ات مخلف ن م ن األم والتخلص ة المعالج بضوابط د التقي م يت الضوابط وبموجب
ن م جزء أو بعض ديم لتق أخرى جهات مع التعاقد وعدم واألمراض لآلفات والمكافحة
ل قب ز المرك ة موافق ى عل ول الحص د بع إال ة٬ المكافح أو ة بالوقاي ة الخاص دمات الخ
للوقاية الرقمية المنصات يستخدم أن الرقمية الخدمة لمقدم ويجوز التعاقد٬ عملية إجراء

المكافحة  .أو
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الخبر تفاصيل

الخبر ايجابيةعنوان فصلية الرباح ومشتقاته وااللبان الدواجن قطاع تحقيق باستمرار توقعات

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21464العددالكاتب 1تكرار

الرباح ومشتقاته وااللبان الدواجن قطاع تحقيق باستمرار توقعات
ايجابية  فصلية

 
 

الشريف سعيد  محمد

التصدير ونمو المدارس فتح اعادة من  بدعم

ج نتائ تحقيق فى ومشتقاته وااللبان الدواجن قطاع استمرار كابيتال الجزيرة تقرير توقع
ن م ع الراب ع الرب ى ف ة عام2021ايجابي ن م ل المماث الربع ب ة ة2020مقارن نتيج

ك وذل ة التكلف ادة وزي المنخفض الهامش ذات المنتجات نحو المبيعات من المزيد تحويل
القطاع في االعلى الحصة صاحبة المراعى شركة ارباح انخفض من  .برغم

 
من دعم ب القطاع ات مبيع تحسن رجح الم ن م ه ان ى ال ال كابيت رة الجزي ر تقري واشار
التصدير سوق ي ف ب الطل اع ارتف تمر واس دارس الم ح فت ادة إع مع المخبوزات أرباح
سوق ي ف حصة اكتسبت فيما وأسعارها مبيعاتها حجم من الشركات بعض زادت حيث

ودة الج عالي ب والحلي ائر العص د.قطاع ق ى المراع لشركة لية الفص اح االرب ت وكان
بة بنس ع تراج ب%21سجلت ة غ2020مقارن ة1563.5لتبل بنهاي لایر ون ملي

بأرباح2021عام من1984.4مقارنة ترة الف س نف خالل ا تحقيقه م ت لایر مليون
بلغ2020عام دخل حول286.5وصافى التكهنات من العديد اثار مما لایر مليون

ت كان االبحاث ز مراك بعض ات توقع متوسط وان خاصة القطاع شركات ة بقي نتائج
بين دخل صافى الى و340تشير لایر المراعى344مليون لشركة لایر  .مليون

 
بة بنس ربح ال الي إجم اض انخف ت ارجع د ق ى المراع ركة ش ت بب%3.2وكان بس

الشحن عار أس اع ارتف ى إل باإلضافة ان واأللب ة الزراعي ية األساس لع الس ة تكلف اع ارتف
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ربح ال صافي اض انخف ي ف اهمت س تي ال ف التغلي ومواد مصاريف.العالمية اع وارتف
غ بمبل ع والتوزي ع دل29.6البي وبمع لایر ون ي%4.9ملي ف و النم ع م يًة متماش
رادات واإلي ة غ.الكمي بمبل ة واإلداري ة العمومي المصاريف اع لایر9.9وارتف مليون

دل ام%7.6وبمع الع اري التج و النم ع م يًة رى.متماش األخ روفات المص اع وارتف
المصروفات7.9بمبلغ صافي ث حي الماضية٬ نة الس أثير ت بب بس وذلك لایر مليون

أسهم حقوق بيع بسبب واحدة لمرة ربحا تضمن الماضية  .للسنة
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الخبر تفاصيل

الخبر الشرقيةعنوان أسواق في ملحوظة إرتفاعات إلى األسماك تقود الجوِّية التقلُبات

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21464العددالكاتب 1تكرار

أسواق في ملحوظة إرتفاعات إلى األسماك تقود الجوِّية التقلُبات
 الشرقية

 

الحبيب  األحساء-عيسى

الماضية األيَّام خالل الشرقية المنطقة إجتاحت التي والرِّياح واألمطار البرد موجة أدَّت
اء األحس واق أس ي ف ان والرُوبي ماك األس عار أس ةفي ومُتفاوت ة ملحوظ ات ارتفاع ى إل

بنحو الشرقية ة ات%30والمنطق التقلُب إن املون متع ال وق ية٬ الماض الفترة ب ة مقارن
للُسوق الواردة الكميات انخفاض إلى يؤدى مما الصيد مراكب إبحار تُعرقِل  .الجوية

 
وصل د الكنع سمك ن م الكيلو سعر وصل ان70-65حيُث ك أن د بع اال٬ 40ري

ي العرب الهامور سعر وبلغ مَّن70رياال٬ والس اال٬ الشعري60ري سمك ا أمَّ اال٬ ري
منه الكيلو دق-رياال35فبلغ العن سمك سعر و38-35ووصل للكيل االً غ-ري وبل
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ي العرب ام الحم مك و35س للكيل اال ب-ري راء الحم مك و35وس للكيل االً -ري
ب للكيلو30والعروسة الفاسكر-رياالً سمك سعر وصل حين اال38-35في ري

ب,للكيلو الروبيان-رياًال45والسبريم سعر زاد ه-كما من و الكيل سعر بلغ حيُث
للجامبو50 منه35و-رياالً الوسط لحجم  .رياالً
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الخبر تفاصيل

الخبر فريقعنوان يكرّم الشرقية خضراء"أمين العالمية"السعودية غينيس لدخول

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17759العددالكاتب 1تكرار

فريق يكّرم الشرقية خضراء"أمين غينيس"السعودية لدخول
 العالمية

 

 الدمام-اليوم
س٬ الخمي وم الي ذا ه ر ظه ير الجب د محم ن ب د فه دس المهن رقية الش ة المنطق ن أمي كّرم

ر1443-6-24الموافق أكب تشكيل في المشاركين اإلدارات منسوبي األمانة بمقر هـ
لمبادرة خضراء"شعار ن"السعودية ب د محم األمير الملكي السمو صاحب أطلقها التي

ت وق ي ف دفاع٬ ال ر وزي وزراء ال س مجل س رئي ب نائ العهد ولي عبدالعزيز بن سلمان
 .سابق
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ي ف الخدمات ة وكال ي ف ة ممثل رقية الش ة المنطق ة أمان ا نظمته تي ال ادرة المب ت ونجح
وعة موس من ض دخول س"ال ة"غيني زراع ت تم أن د بع ية٬ القياس ام 6250لألرق

جار أش ن م جرة ا«ش ة»الجاتروفي الواجه ورنيش ك ل مقاب اطئ الش ي بح ث مثل ي ف
احة مس ى عل دمام٬ بال ة عار6200البحري ش كلة مش ع٬ مرب تر عودية«م الس

من»الخضراء أكثر بمشاركة من٬400 ثر أك ق وتحقي ومتطوعة٬ 2100متطوع
تطوع  .ساعة

ن األمي ل وكي ور بحض ادرة بالمب ل العم ق فري ريم لتك ة احتفالي الل خ ير الجب رب وأع
ادرة المب ذه به ل العم ق فري ة لكاف ديره وتق شكره عن المغربل٬ زياد المهندس للخدمات
أن ا مبين اإلدارات٬ اقي ب ع م اون بالتع ة االجتماعي للمشاركة العامة اإلدارة نظمتها التي

ادرة مب ة أهمي ى عل دا تأكي اء ج رقية الش ة أمان ه حققت ذي ال از اإلنج ذا عودية"ه الس
ي"الخضراء ف ووضعها ة والطبيع األرض ة حماي ي ف ة والمنطق المملكة سترسم التي ٬

تهدفات المس ق بتحقي وي ق كل بش هم تس ة وطموح حة واض الم مع ذات ق طري ة خارط
 .العالمية

إلنجاح ل٬ الحقي ماجد واإلسكان والقروية البلدية الشؤون وزير قدمه الذي بالدعم وأشاد
ي ف دخول لل ادرة المب ذه س(ه غيني وعة ن)موس وتمكي م دع إدارة م دع ب جان ى إل ٬

ذي وال وعين المتط م ودع ة٬ المجتمعي اركة المش أن بش ا وتوجهه الوزارة ب ات األمان
واإلسكان والقروية البلدية الشؤون وزير دائما عليه  .يحرص

سمو أطلقها التي الطموحة المبادرة أهداف تبني على تعمل األمانة أن على الجبير وأكد
العهد هللا-ولي ة-حفظه الوطني ادرة المب ذه ه ى عل ة األمان في وسنعمل القادمة٬ للعقود

ة الطاق ى عل اد االعتم ادة زي الل خ ن م ة القادم ال األجي ة وحماي اة الحي جودة ين لتحس
ة األمان رق ف خالل من ل ونعم ة٬ البيئ ة وحماي النفط عن الناتجة اآلثار وتحييد النظيفة

المناخي التغير لمكافحة العالمية المستهدفات لتحقيق الجهود  .تلك

بزراعة قامت األمانة أن مغربل٬ زياد المهندس للخدمات األمين وكيل قال جهته (من
اركة)6250 بمش دمام٬ ال ة مدين ورنيش بك اطئ الش ي ح ي ف تلة وع400ش متط

محققين بتسجيل2100ومتطوعة ل المتمث از اإلنج هذا جميعا ليحققوا تطوعية ساعة
لمبادرة شعار كأكبر قياسي الخضراء"رقم  ".السعودية

شعار شكلت التي المبادرة هذه بنجاح ساهموا الذين المشاركين تطوع أهمية إلى وأشار
الخضراء" ع"السعودية م متضامنة وتأتي المملكة مستوى على تنفذ مساحة أكبر على
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ة٬ نوعي ل عم رص ف ق وخل األخضر٬ االقتصاد ة تنمي ى عل ز ترك التي األمانة أهداف
خضراء٬ ة إنتاجي اريع مش اء وإنش الخاص٬ اع للقط ضخمة تثمارية اس رص ف وتوفير
ل وك وارد٬ والم الطاقة كفاءة وتعزيز االنبعاثات٬ من للحّد التحتية البنية في واالستثمار
ية الرئيس ديات التح ة مواجه ي ف ة الدولي برامج ال م ودع اخ المن ى عل الحفاظ بهدف ذلك

بالبيئة  .المرتبطة
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أسبوعياعنوان التمور من جديدة تحويلية مادة

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7791العددالكاتب 1تكرار

أسبوعيا التمور من جديدة تحويلية  مادة

 
 

الغزال:الدمام  عدنان

معامل ي ف ور للتم ة التحويلي الصناعات ي ف ون زراعي ومهندسون املون متع د أك فيما
لـ األحساء في التمور ادة»الوطن«ومصانع م وتصنيع إنتاج دة«٬ ن»جدي م ة تحويلي

اً تنظيمي ابع الت ور والتم ل للنخي ني الوط ز المرك ن وتمكُّ بوعيا٬ً أس ل األق ى عل ور التم
واد م لتصنيع ددة متع ات تقني ر تطوي ى عل العمل ن م والزراعة اه والمي ة البيئ ر لوزي

لـ النويران محمد الدكتور للمركز التنفيذي الرئيس أبان ة٬»الوطن«جديدة٬ المملك أن ٬
وأن ك٬ ذل ي ف الم الع دول ن م ير الكث بقت وس ور٬ للتم ة التحويلي ناعات الص ي ف دة رائ
ل تحوي ى عل ل والعم الصناعات٬ ر وتطوي ور٬ التم اج إنت ر تطوي في مستمرة المملكة٬
ة التحويلي الصناعات أن ى إل اً الفت ة٬ تحويلي صناعات إلى جودة األقل األصناف بعض

من أكثر من%19تمثل األول للنصف ة المملك ن م ور التم صادرات الي إجم ن م
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 .م2021
 
جدوى8  دراسات

لـ ران النوي ف وطن«كش و»ال نح اً حالي ذ تنف ز المرك ي ف اص االختص ات جه 8أن
ع م اون بالتع ور٬ للتم ة التحويلي الصناعات ي ف متخصصة تثمارية اس جدوى دراسات
ع للوض امل الش ل والتحلي خيص التش ن م اً انطالق ك وذل ة٬ الزراعي ة التنمي ندوق ص
ة٬ المالي ة الناحي ن م دة جي اريع المش ذه ه وأن ة٬ المملك ي ف ور التم اع لقط راهن ال
تضيفها أن ن يمك تي ال درة والق ل٬ عم فرص ير بتوف ة االجتماعي الناحية إلى باإلضافة
م وتعظي ة٬ التحويلي وصناعاتها ور التم اج بإنت االرتقاء في للمملكة الدائم الهدف لتحقيق
ب كتي دار إص دد بص ز المرك أن يفًا مض ة٬ بالمملك ام الع ي الزراع اع القط ي ف و النم
ور التم ت وحقق ور٬ والتم ل النخي اعي لقط ة التحويلي الصناعات ي ف تثمار االس رص لف
عودية٬ الس ي ف اعم والمط اهي المق ل داخ ة مرتفع ات مبيع ة التحويلي ناعات والص

هي التالية٬ للصناعات  :والدراسات
 
التمور01  مسحوق
التمور02  مربى
التمور03  عصير
التمور04 من الطبي  الكحول
التمور05 من  الدبس
التمور06 من  الخل
التمور07  عجينة
التمور08 من السائل السكر  إنتاج
 

الفائض  امتصاص
ة التنمي ة لجن عضو دولي٬ ال ارة التج ز مرك في والتمور النخيل قطاعي في الخبير بيّن

لـ السماعيل محمد المهندس األحساء غرفة في اك»الوطن«الزراعية هن أن ام٬3 أقس
وهي للتمور٬ التحويلية الصناعات م:في عظي تقبل مس ولها وكيميائية٬ وطبية٬ غذائية٬

ي ف واسع ال المج أن موضحاً ات٬ الكمي ن م ائض الف امتصاص على عالوة اقتصاديا٬ً
ة وإمكاني ة٬ والدولي ة المحلي األسواق ي ف ا له ير الكب اج االحتي ذلك وك الصناعات٬ هذه
المباشر ير غ أو المباشر تخدام باالس سواء ا٬ عليه ب الطل وارتفاع تصديرها٬ وسهولة

رى« أخ ناعات لص ة ن»مكمل م رى أخ ة تحويلي ناعات ص اك هن أن ى إل ًا الفت ٬
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ات»مخلفات« عملي ي ف تخدامها الس ة٬ كيميائي منتجات ى إل ا تحويله وإمكانية النخيل٬
ك وكذل أخرى٬ ناعات ص في تخدمة المس ة الكيميائي واد الم أو ددة٬ المتج ة الطاق اج إنت
صناعات ى إل ه تحويل ي ف الحصاد د وبع الحصاد اء أثن ور التم ن م الفاقد من االستفادة
مصانع تحداث الس ومشجعة زة محف هي الي وبالت جدا٬ً يرة كب ات كمي ي وه ة٬ تحويلي
اء األحس المصانع ذه ه اء إنش تستحق تي ال اطق المن بين ومن الفاقد٬ ذلك من لالستفادة

والقصيم والرياض المنورة  .والمدينة
 

إيجابية  مالمح
السماعيل اك:قال هن صناعات4إن منتجات لسوق راهن ال للوضع ة إيجابي ح مالم

ي وه ة٬ التحويلي ور ك:التم لتل ديري التص عر الس د وتزاي دة٬ جي ة تحتي ة بني ود وج
ك تل ى عل ب الطل تمرار واس ة٬ الطازج ور للتم المعروضة ات الكمي ادة وزي المنتجات٬
مصانع إلنشاء التسويقية للجدوى اإليجابية المؤشرات يؤكد مما العام٬ طوال المنتجات
ي وبالتال ة التحويلي للصناعات ام الخ ر لتوف فرصة اك وهن ة٬ التحويلي ور التم لمنتجات
المنتجات مصانع أعداد في نمو وجود على عالوة السوق٬ في التمور من فائض وجود
ى إل اً الفت ة٬ التحويلي ور التم ات لمنتج ير كب كمستخدم المملكة في والمشروبات الغذائية
ور٬ للتم ة التحويلي الصناعات منتجات بعض وواردات صادرات ي ف تطوراً هناك أن

أبرزها الدراسات:ومن تنفيذ إلى داعياً الطبي٬ والكحول الطبية والمحاليل التمر٬ دبس
ن م تفادة ر«لالس ور»البس للتم ة التحويلي ناعات الص ي ف ة٬«٬ والطبي ة٬ الكيميائي

الطبية والعقاقير العالجية األدوية استخدامات»واستخالص إلى الفتاً اً»البسر«٬ حالي
البودرة إنتاج  .في

 
جديدة تحويلية  صناعات

البترولية»نواة«تحويل الحفريات أعمال في مساعدة مواد إلى  التمور
التمور»سبح«إنتاج نواة من  يدوية

أحجام بعدة التمر بنواة محشّوة قماشية  مادة
البري التوت وخلطة باللوز المحشي التمر  إنتاج
األحسائي والليمون باللوز المحشي التمر  إنتاج

والزعفران باللوز المحشي التمر  إنتاج
التمر بسبوسة  إنتاج
الدبس بسبوسة  إنتاج
التمر شامبو  تصنيع
بالتمر كريم  تصنيع
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بالتمر لوشن  تصنيع
بالتمر للشعر بلسم  تصنيع

التمر خليط مسحوق  تصنيع
بالتمر عمر  قرص

التمر وقهوة  عصيرات
البسر أو التمر ببودرة  فشار

التمر  حلوى
الصحي التمر  مشروب

بالتمر  كليجا
والشوفان بالتمر  كوكيز
الرطب مخلالت  إنتاج

اللقاح ماء  إنتاج
العجينة من التمر  كريمة

األطفال  أغذية
األلبان  منتجات

والكريمات  المربيات
 المخبوزات
 المحليات

التمر بدبس المدعم الحيوي  الزبادي
التمور مستخلصات من الغازية المكربنة  المشروبات

والدواجن الحيوانات ألعالف التمور مستخلصات من الخلية وحيد بروتين  مركزات
التمور مستخلصات من الخبز  خميرة

الحيوي  الفحم
التمور مستخلصات من الحيوي  البالستيك

التمور مخلفات من الحيوي اإليثانول من معقم  جل
التمور مستخلصات من حيوي  مضاد

القلب عضلة احتشاء من للوقاية األكسدة بمضادات الغنية التمور  مستخلصات
سرطان من للوقاية الغذائية والعناصر األكسدة بمضادات غني التمور من غذائي مكمل

 الكبد
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األولعنوان الدولي الملتقى ينظم باألحساء اإلبل أبحاث مركز

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

األول الدولي الملتقى ينظم باألحساء اإلبل أبحاث  مركز

 

 واس-االحساء
ي الدول ى الملتق ٬ وم الي ل٬ لإلب ة الدولي ة والمنظم ة الجامع ي ف ل اإلب أبحاث مركز نظم

اإلبل أبحاث لمراكز  .األول

اء اللق ي٬ العوهل دالعزيز عب ن ب محمد الدكتور فيصل الملك جامعة رئيس معالي وافتتح
ق عم ن م العربية الجزيرة في اإلبل تمثله لما استشعاًرا جاء الملتقى أن فيها أكد بكلمة٬
ي العلم ام االهتم محل ود عق ذ من أصبحت حتى واجتماعي٬ واقتصادّي وتراثي تاريخي
ا نوعًي ا وتوجه اًرا مس ليمثل والبحثي العلمي التركيز هذا واستمر الجامعة٬ في والبحثي
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تدامة واالس ذائي الغ ن األم ق تحقي ى إل ة الرامي المؤسسية الجامعة هوية توجهات ضمن
 .البيئية

ى بالملتق ويلم٬ الس ارك مب دكتور ال ل لإلب ة الدولي ة للمنظم ام الع ن األمي اد أش ه جانب من
متخصصة ة علمي مجاالت دة ع ي ف المختصين اء والعلم الباحثين من نخبة يضم الذي
البحث ي ف ة الدولي ز المراك ع جم ن م ه إلي دف يه ا وم الم٬ الع دول اء أنح من اإلبل في
اون والتع ادرات المب جيع وتش رة٬ م ألول دة واح ة مظل تحت ل اإلب ال مج ي ف ي العلم
ر لتطوي رار الق وصناع والشركات والعلماء المربين بين المستويات جميع على الدولي
ان احتض ي ف ا جهوده ل فيص ك المل ة لجامع ا مثمًن ل٬ اإلب ي ف تثمارية االس االت المج

المؤتمر  .وتنظيم

ل اإلب أبحاث ز مراك ودور ة أهمي ناقشت علمية جلسات ثالث الملتقى برنامج وتضمن
ل٬ لإلب ة العام الصحة ز وتعزي ل٬ اإلب قطاع وتنمية تطوير في البيطرية الطب وكليات
اء العلم ن م دد ع اركة بمش ل٬ اإلب ات لمنتج ادية االقتص ار واآلث ا٬ به اء االرتق ة وكيفي

الدوليين والباحثين  .والخبراء
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لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لالستثمار3عنوان متر الفاكهةماليين بزراعة

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7791العددالكاتب 1تكرار

 

56



57



 

لتاريخ الصحفي 25/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وتداولعنوان استيراد وتقييد زراعية341حظر مبيدات من نوعا

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2937العددالكاتب 1تكرار

وتداول استيراد وتقييد زراعية341حظر مبيدات من  نوعا

 

الوزارة موقع على المحظورة المبيدات  قائمة
 

 الرياض-مكة

داول ت أو وتصنيع وتصدير استيراد وتقييد حظر والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة حدثت
داول341 بت وسمحت ة٬ الزراعي دات المبي ن م ا تتجاوز5نوع ال دة لم ا منه واع أن
القرار18 صدور تاريخ من  .شهرا
 

ا مخاطره م وتقيي دراسة ادة إع د بع اء ج دات المبي وتقييد حظر أن الوزارة٬ وأوضحت
انون ق ى عل استنادا الزراعة٬ أو الحيوان أو لإلنسان سواء العامة الصحة )نظام(على

العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول  .المبيدات
 

أو تيراد اس دم بع تزام االل زارعين والم توردين المس ع جمي ى عل وزارة٬ ال ددت وش
للحد وزارة ال مساعي ضمن ك وذل دها٬ وتقيي ا حظره تم التي المبيدات أنواع استعمال

العامة الصحة على مخاطرها  .من
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تتجاوز5 ال لمدة بتداولها يسمح  :شهرا18أنواع
 

مقيدة  :مبيدات
 
1Cypermethrin (Alfa-Cypermethrin( 

ك وكذل ة العام حة للص ة٬ الخارجي ات الطفيلي ة لمكافح ط فق ري البيط تخدام لالس د يقي
الف األع يل محاص ات آف ة لمكافح ي الزراع تخدام ولالس رية الحش ائد المص وم كطع

المختصة السلطة تراه ما حسب وإشراف بموافقة يستخدم أو  .والحبوب٬
 
2Fipronil 

ات بالهيئ ط فق ل النخي ائل فس س لتغطي الزراعي تخدام ولالس العامة للصحة SC(مقيد
EC(المختصة السلطة تراه من حسب وإشراف بموافقة يستخدم  .أو
 
3Imidacloprid 

األبيض ل النم لمكافحة ة(مقيد ة)الرم بالهيئ ويسمح ة المحمي وت البي ات وآف ٬)GR(
والهيئة المكشوفة الزراعة آفات ة)WS(لمكافحة بموافق تخدم ويس اوي٬ التق ة لمعالج

دوريا مراجعته يتم أن على المختصة السلطة تراه من حسب  .وإشراف
 

محظورة  :مبيدات
1Thiacloprid 
2Thiophanate methyl 

 
تتعدى ال ترة لف بالتداول م18يسمح رق وزاري ال رار الق صدور اريخ ت ن م هرا (ش

 1443/06/13وتاريخ)136618/1135/1443
 

عبر والمقيدة المحظورة المبيدات قائمة عن المزيد  :لمعرفة
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/Topics/Pages/oldblockKSA.aspx. 
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الخبر تفاصيل

الخبر عشرعنوان الثانية للمرتبة الخليل إبراهيم المهندس األحساء بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب عام مدير

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

األحساء بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب عام مدير
عشر الثانية للمرتبة الخليل إبراهيم  المهندس

 
 

الجاسم  :األحساء-خليفة

اء األحس ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دير م ة ترقي رًا مؤخ در ص
ر عش ة الثاني ة للمرتب ل الخلي ل خلي راهيم إب دس وه.المهن الوج ن م راهيم إب دس والمهن

م له ان ك ذين ال دراء الم ن وم عملها مجال في الكثير قدمت التي النشطه الشابة الكوادر
اء األحس محافظة ي ف والزراعة اه والمي البيئة قطاع في هللا بعد من ه.الحراك جانب ن م

أن القدير العلي هللا طالباًمن الثقة هذه منحه من لكل وتقديره شكره إبراهيم المهندس قدم
ووطنه ومليكه دينه لخدمة المزيد تقديم في له حافزا الترقية هذه  .تكون
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الخبر تفاصيل

الخبر والزراعة”الحربي“ترقيةعنوان والمياه البيئة بوزارة عشر الثانية للمرتبة

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

والمياه”الحربي“ترقية البيئة بوزارة عشر الثانية للمرتبة
 والزراعة

 

ة البيئ وزارة ب عشر٬ ة الثاني ة للمرتب ي٬ الحرب واز ف د أحم دس المهن ترقية قرار صدر
ة والزراع اه رب.والمي ي”أع ه”الحرب بترقيت ة الثق ذه ه ى عل ه وامتنان شكره ن ع ٬

ي ف العطاء ن م د المزي ذل لب ه ل ودافعاً عوناً تكون أن وجل عز المولى سائالً ٬ الجديدة
الوطن  .خدمة

 

حيفة ص رة اس دم تق ة“و لـ”البواب ة التهنئ ي“٬ ه”الحرب ل هللا ائلين س بة المناس ذه به ٬
والسداد أن.التوفيق منصب”الحربي“ذكر يشغل ان ك ذي وال يزة المتم ادات القي ن م

تربة بمحافظة والزراعة والمياه البيئة مكتب  .مدير
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الخبر تفاصيل

الخبر الحوثيينعنوان بسبب األحمر البحر في قريبًا تحدث أن يمكن كارثة من تحذر بيئية منظمة

الخبر الخبرالخميس-27/01/2022-25/06/1443تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد3876العددالكاتب 1تكرار

الحوثيين بسبب األحمر البحر في قريبًا تحدث أن يمكن كارثة من تحذر بيئية  منظمة

النفط ناقلة تضرر للميليشيات"صافر"نتيجة  التابعة

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

منظمة البحرgreenpeaceحذرت ي ف ا قريًب تحدث أن ن يمك ة كارث ن م ة البيئي
النفط ناقلة تضرر نتيجة الحوثيون"صافر"األحمر٬ لميليشيا  .التابعة

 
من التحذير يتم المنظمة موقع على المنشور التقرير ة"وفق ر"كارث األحم البحر ي ف

رب بالتس ر مباش كل بش ن الماليي يتأثر وس تتفاقم س ن اليم ي ف انية اإلنس ة األزم إن ف
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حسب  ".سبوتنيك"الوشيك٬

 
من"صافر"و أكثر على يحتوي صدأ خزان يرسو1.1هو ط٬ النف من برميل مليون

حوالي بعد األحمر6على البحر في اليمني الساحل من  .كيلومترات
 

لت فش د وق ي نفط رب تس أو ل هائ ار انفج ن م ا ومتفاقًم ا دائًم رًا خط فينة الس ه وتواج
ت وترك ا٬ عليه يطرون يس ذين ال وثيين الح ع م اآلن تى ح ت أجري تي ال ات المفاوض
د تع م ل ث حي الماضية٬ بع الس نوات الس طوال صيانة أعمال ودون رقابة دون السفينة

صحيح بشكل تعمل السفينة مولدات وكذلك الحيوية األنظمة من  .العديد
 

ة العربي ة والمملك ن واليم ا إريتري ى عل يؤثر س رب المتس ط النف إن ف ر التقري ب وحس
ر يناي ن م األشهر خالل والصومال ي جيبوت تتأثر س كما المواسم٬ مدار على السعودية
تهانة االس ن يمك وال مسرطنة٬ مواد على يحتوي الخام النفط أن من محذًرا مارس٬ إلى

األحمر البحر سواحل قبالة النفط النسكاب المدى طويلة الصحية  .بالمخاطر
 

عمليات رئيس دروبي٬"غرينبيس"وقال ال د أحم ا٬ إفريقي وشمال األوسط الشرق في
ن"إن م ه تحتوي ا وم ة البحري ا بيئته ى عل ط فق س لي خطيًرا تهديًدا تشكل صافر الناقلة

األحمر البحر شواطئ على تعيش التي المجتمعات على أيًضا ولكن  ".كائنات٬

 
"وأضاف ا: منه ط النف ل ك إخالء هي ة آمن السفينة هذه لجعل الوحيدة نحث.الطريقة

أجل ن م المشتركة للجهود األولوية إعطاء على المعنية األطراف وجميع المتحدة األمم
ية والسياس ة المالي عوبات الص م رغ ل ه"الح أن ى إل يرًا مش ار"٬ انتظ ا بإمكانن د يع م ل

ن م ف التخفي ل األق ى عل أو خمة الض ة الكارث ذه ه ع من أنها ش ن م تي ال راءات اإلج
 ".أبعادها
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الخبر في..بالصورعنوان الشخصية”الكريزية“البيئة المصلحة تغليب تحت المنورة..تُنتهك المدينة منطقة أمير سمو يناشدون والمواطنون

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد3075العددالكاتب 1تكرار

في..بالصور المصلحة”الكريزية“البيئة تغليب تحت تُنتهك
المدينة..الشخصية منطقة أمير سمو يناشدون والمواطنون

 المنورة

 

 

العوفي-النخيل جهز بن  :محمد
 

ة)الكريزية(تعتبر المدين بمنطقة الحناكية لمحافظة التابع النخيل مركز في الواقعة
ي والت ٬ وع المتن اتي النب اء الغط ذات ة الرعوي و ياحية الس اطق المن ن م ٬ ورة المن
ر المناظ ذات وبية الرس خرية الص ات التكوين و ٬ ر المعم ح الطل جار بأش تهر تش

العجيبة  .الجمالية
 

ة أثري اجد ومس ار وآب اريخ الت ق عم ي ف ضاربة ة تاريخي ار آث على تحتوي انها كما
من والكثير هناك لألهالي الطبيعية والمتنزهات السياحية الوجهات إحدى وهي قديمة

المنطقة خارج من القادمين  .المواطنين
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الموقع الفهذه وات ال الرم بسحب ة المتمثل ديات التع لبعض ا منه أجزاء تعرض
أوديتها في حاده وانجرافات الطلح أشجار بعض تساقط إلى أدى مما  .البيئة

 

ة الوطني المصلحة ى عل الذاتية مصالحهم غلبوا ممن البعض لتنافس مرتع زالت وال
البكر بيئتها وإتالف رمالها على باالستيالء  !العامة

 
الوطن“ صوتهم”أضواء إيصال المناشدين المواطنين من عدد تواصل على وبناء

م منه دد ع ت التق ث حي ٬ لها ومراس تها بعدس اك هن ت كان ٬ والمسؤولين ر األم لوالة
اف إليق العاجل دخل الت المنورة المدينة منطقة أمير سمو واحد بصوت ناشدوا والذين
ي ف انية خرس صبات يضعون وهم األشخاص ببعض تفاجئوا فقد ٬ البيئي العبث هذا
ذاك ن بط ن م ال الرم حب بس راخيص ت ى عل ولهم حص دعوى ب ا أوديته د أح ن بط

النباتي بالغطاء المكتسي  !الوادي
 

المواطن بالحديث المبادرة زمام أخذ ا/حيث كم ة المنطق ال ق والذي ٬ العوفي رجعان
وا غلب ذين ال األشخاص بعض من للعبث تعرضت ولكنها األهمية غاية في تشاهدون
ال الرم حب بس ة البيئ دمير بت اموا وق ة العام لحة المص ى عل ية الشخص الحهم مص

د العه ي ول يدي س مو س ادرة مب د ض ون يعمل أنهم وك جار األش عودية(واتالف الس
ا)الخضراء م و ا لن ة قديم وأمالك ينا مواش ع ومرات لنا متنفس المنطقة هذه أن كما

لتصحر ث حثي وسعي ة البيئ الف ات ى إل إضافة ا علين تضييق و ه البعض ه ب يقوم
 .المنطقة

 
ا مالذن هو والذي المنورة المدينة منطقة أمير سيدي سمو نناشد هذا منبركم وعبر لذا

هنا يحدث ما بإيقاف ضرر من بنا وسيلحق لحق ما إليقاف بالتدخل هللا  .بعد
 

المواطن تحدث دي/كما وتع ف تل ن م ة المنطق ي ف لحق ا م عن براً مع العوفي زيد
في البيئة د”الكريزية”على الي بوضع ة قديم ات ممتلك ا فيه ا لن ة المنطق هذه بقوله

ينا لمواش ة المهم ع المرات ن م ي وه دادنا واج ا ألبائن ار وآث ة قديم اكن ومس ار وآب
المصانع أصحاب ض بع ن م ائر الج لالستغالل تعرضت تي وال ا ألهالين والمتنفس

أوديتها بطون وحفر رمالها بجرف الثقيلة  .والمعدات
 

ة المدين ة منطق ير أم سمو هم رأس ى وعل المسؤولين ة كاف نناشد ق المنطل ذا ه ن وم
هللا–المنورة بذلك-حفظه المتسببين ومحاسبة عنا الضرر  .برفع
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المواطن تحدث ائالً/كذلك ق العوفي٬ ا-:عبدالعالي أمرن ي ول ل ممث و ا أميرن د نناش

ير األم ي الملك مو الس احب ح/ص من اف بإيق ريم الك ه بالتوجي ٬ لمان س ن ب ل فيص
غ بال اق إلح ي ف تسبب ك ذل أن ث حي ة الكريزي ة أودي ن م ال الرم بسحب التصاريح
ووالة ا دولتن تحث التي النباتي الغطاء واتلف والسياحية األثرية المنطقة بهذه الضرر

الجرداء الصحراء في واستزراعه تنميته بل عليه الحفاظ على هللا حفظهم  .أمرنا
 

من كالً عبر الجولة ختام  -:في
الموقع في المتواجدين المواطنين من وعدد العوفي عبدهللا و العوفي  .صالح

 
ح من اء وإلغ اف بإيق ريم الك ه بالتوجي المنورة المدينة منطقة أمير لسمو مناشدتهم عن
ر حف ا أماكنه رك وت ال الرم ونهب األودية بطون واستباحة الرمال بسحب التصاريح

للمنطقة وتصحر للبيئة وتلف ومواشينا أبنائنا على خطراً تشكل  .عميقة
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الخبر سعدعنوان بني الراحلين:حلم وعودة المحافظة اعتماد

الخبر الخبرالجمعة-28/01/2022-25/06/1443تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد20243العددالكاتب 1تكرار

سعد بني الراحلين:حلم وعودة المحافظة  اعتماد

 

الربيعي●  @florist600)الطائف(عبدالعزيز

سكان راود ي راهم ق إلى السكان وعودة الخدمات توفير حلم ي350يظل بن ي ف ة قري
ائف(سعد الط ي نوات)جنوب الس طوال كان الس ا به دم تق تي ال روعة المش ب فالمطال ٬

لعل محافظة٬ سعد بني اعتماد ومنها األهالي٬ يقول كما حلول بال صامدة بقيت الماضية
ى إل السكان د ويعي الخدمات٬ ير توف ي ف ويسهم الخدمات٬ مع السكان معاناة ينهي ذلك

ومزارعهم  .قراهم

ات والطالب للطالب اة معان سعد٬ ني وب ميسان محافظة في الجامعة فرع غياب ويشكل
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وهجر الطائف محافظة في للسكن األسرة تضطر إذ الثانوية٬ المرحلة من تخرجهم بعد
الدراسة من أبنائهم حرمان أو  .قراهم

 
ا وأبرزه ددة٬ متع ب المطال أن ى إل ي النفيع وعايض الربيعي وعلي الثبيتي سعد ويشير
قيا الس ت أوقف إذ ب٬ المطل يتحقق لم المتكررة الوعود ورغم سعد٬ بني في المياه أشياب

األسعار»المياه«وحولتها ورفع للسكان معاناة شكل والذي اإللكتروني٬ موقعها  .إلى
 

ة٬ العالق ذات ات الجه ل قب ن م ذه تنفي ينتظر اً مطلب ال وث طريق الزايدي محمد واعتبر
ان وجري ار األمط ول هط م مواس ي ف م عليه را خط كل يتش راهن ال عه بوض الطريق ف

 .السيول
 

ياحي الس ق الطري الكي س دم ليخ ر األحم للهالل ز مرك اد اعتم ضرورة المطالب ومن
ؤدي ي ا م الخاصة ياراتهم بس المصابين ل نق ن م بدال للحوادث٬ تعرضهم عند والسكان

إصاباتهم تفاقم  .إلى
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