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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالنعمة«أم..بطرانعنوان ؟»كافر

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة الخبر)ذات جهة

الرياضالمصدر الطياشالكاتب18229العددجريدة فهد

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

ذهنية  صور

بالنعمة«أم..بطران  ؟»كافر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الطياش.د  فهد

و"البهاء" اة"و"التباهي"جمال٬ صميم"المباه من ه أن رء الم يظن ا م يختصر ول الق ذا ه مرض٬
من مكتسب هو ا م ذات ال ن م الظاهر ى عل اس ويق وجل٬ عز الق الخ ن م اً وكرم ة من س ولي الذات

و اة٬ الحي ر"دروب وراءه"البط اد فينق ديًا مع ًا مرض بح يص أن ى إل دريجيًا ت ور يتط ردي ف لوك س
والتغاضي النكران ب مقاومته تتم االجتماعي المرض أن والمشكلة الجميع٬ المرض يعم أن إلى البعض

ظاهرة يناقش س ذي ال ورى الش س لمجل كرًا فش ع٬ الجمي ى عل فيقضي ًا فتاك يصبح أن ى "البطر"إل
بالنعمة"و الحاويات"الكفر في النعمة ورمي  .والتبذير
 

ة كلم أن كلة المش ة٬ الزائف اة المباه اهر مظ توقف س تي ال ة الرادع ات العقوب ي ف روع المش ة وقيم
ة٬"بطران" المحلي ا لهجاتن بعض ي ف ا م حد إلى مقبولة وأصبحت البطر٬ سلبية عن قليالً تباعدت قد

منها٬ حرم أو لديه ليس من على لديه بما متباه بنعمة كافر فالبطران تصحيح٬ إلى تحتاج بالتالي وهي
اء األنبي سورة ي ف ول يق وجل عز ْوِت"فا اْلَم ُة َق َذائِ ٍس َنْف لُّ ا?كُ ْيَن لَ َوإِ ًة ْتَن فِ ِر َواْلَخْي رِّ الشَّ بِ وكُم َوَنْبلُ

وَن ْرَجعُ القصص".تُ سورة في ل قائ من عز ول "ويق َك: ْل َفتِ َتَها َمِعيَش َرْت َبِط ٍة َقْرَي ن ِم ا ْكَن ْهلَ أَ ْم َوَك
يَن َواِرثِ اْل َنْحُن ا َوُكنَّ َقلِيالً إِالَّ َبْعِدِهْم مِّن تُْسَكن ْم لَ ْم هُ د".َمَساِكنُ فق ه٬ في نعيش ذي ال ول الق ملخص ذا فه

ي الك ات وب ل بالمل المتطوعين ونشاط ل بالكل ة الخيري الجمعيات وجهود بالفشل الوعظ مساعي باءت
عالج  .خير

 

دوة٬ ق د البل ذا فه ة٬ أقلي ن م وسذاجة زهو سبيل في األغلبية تؤلم بطر مناظر تكرار من سئمنا لقد نعم
ه لملوك اً لقب الحرمين خدمة شرف مقولة الشريفين الحرمين خادم المشروع.ويكرر ذوب ي أال أرجو ف
ى الزب السيل غ بل د فق ذ التنفي ات جه أو س المجل ان لج إدراج ي ف ع من.ويمي اة المباه اكن بأم دأ ولنب

ات٬ العقوب ن م اً خوف وليست ة ثقاف ة النعم ظ حف ات عملي تصبح بحيث ومطاعم وفنادق أفراح صاالت
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اء انته ن م ام أي ل قب المنتجات بسحب برى الك المحالت بر يج نظام اك هن األخرى دول ال بعض ففي
خ تاري ن م ى تبق ا فيم اجين المحت ى عل ا توزعه تي ال ة الخيري ات للجمعي ديمها وتق ع للبي الحية الص

البيع صالحية تاريخ من أبعد هو لما قليالً يمتد التاريخ وهذا  .االستهالك٬
 

الفين٬ المخ ى عل ق تطب بالعقوبات وسنسعد الماضي٬ العام آذتنا التي البطر ظواهر باختفاء جداً متفائل
العرب ة مقول ق نحق أن المهم ولكن منا٬ السفهاء يفعل بما يؤاخذنا أال هللا ندعو يجد"ونظل م ول فيه س

الحمقى"..مسافهًا سفاهة ستختفي فقط  .عندها
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الخبر مسرفات%61عنوان نسائنا من

الرابط
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الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

مسرفات61% نسائنا  من

 

الغدير  خالد

ا من يرين الكث دة قاع أصبحت حتى الغذائي واألمن بالطفرة عميق شعور االستهالكية ثقافتنا في مازال
الغيب« في ما يأتيك الجيب في ما في»اصرف وخصوصًا المواسم ي ف واضح بشكل ك ذل ى ويتجل

ن م رب نتق تي ال الصوم شعيرة من الشريعة ومقصد فلسفة من النابع شعورنا يتناقض حيث رمضان
ر الكبي ا وإقبالن االستهالكي لوكنا س ع م ا علين هللا نعم در ونق المحرومين بمعاناة لنشعر هللا إلى خاللها

رمضان في ذروته إلى يصل والذي واالستهالكية الغذائية المواد شراء  .على
 

ارب يق ا م ى إل وصلت داً ج ة عالي بنسب رمضان ي ف االستهالك فاتورة ارتفاع التقارير بعض بينت
إلى30% وصلت بقيمة كامًال للعام االستهالك فاتورة أصل48من من لایر ار ارا160ملي ملي

إلى مثال كاألرز أساسية مواد استهالك وصل حتى السنوي لالستهالك تقديرية قيمة طن9تمثل آالف
استهالك بحجم اة260يوميًا بزك رتبط الم االستهالك يشمل ال ا بم ط فق رمضان شهر ي ف طن ألف

على يزيد ما الى تصل والتي للحوم60الفطر الشرهة االستهالك حالة من ذلك على وقس طن ألف
ى حت ار للتج م المواس م موس ه جعل ا مم ا وغيره كر والس روات والخض ائر والعص دقيق وال وت والزي

يمثل التجزئة تجار ألغلب رمضان دخل كامًال%80إلى%60أصبح العام دخل  .من
 

ة الترويجي العروض ب ثر أك أو هر ش ل قب از بامتي تهالكي االس م الموس ذا له تعداد باالس ار التج دأ يب
الت مح رات مم أ فتعب ائن الزب ن ع اً بحث رس ش لوك س ي ف ار التج بح فيص ز والجوائ ومات والخص
ن مقبلي ا وكأنن ومزعج ب غري منظر ي ف االستهالكية والمواد األطعمة بمغلفات األسقف حتى التجزئة
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أزمة أصبحنا.على حتى ذائي الغ در اله م حج ائي تلق بشكل رفع االستهالك حجم ارتفاع أن والحقيقة
إلى وصل الذي الفرد استهالك ناحية من عالميًا متقدم مركز أن250في ن حي ي ف نويا س للفرد كلجم

اً عالمي رد الف تهالك اس ط ط115متوس متوس عف ض اوز يتج دينا ل رد الف تهالك اس ان أي م كلج
وتنموياً واقتصادياً اجتماعياً سيء مؤشر وهو العالمي  .االستهالك

 

يعتقد اإلسراف؟ هذا عن المسؤول أن1330من%39من ب رأي لل استطالع في شاركوا سعوديا
د يعتق بينما السلوك هذا عن المسؤولين هم السلوك%61الرجال عن المسؤوالت ن ه اء النس أن ب

ذي ال المنظم غير السلوك هذا عن مسؤولون الجميع أن وأعتقد األسرية مسؤولياتهن بحكم االستهالكي
و وه تشتهي ا م ل ك تشتري واجتماعية أسرية ثقافة أنشأ ما وهو تزول ال النعم وكأن المظاهر يراعي
ى عل األسرة ة ولميزاني ة الوطني ثروة لل در وه ال األجي تقبل لمس د تهدي ه ألن ه علي نقضي أن يجب ا م

أخرى أساسية جوانب  .حساب
 

اً مهم راً أم ط فق س لي ية وشخص رية أس ة ميزاني الل خ ن م رف الص ي ف اد واالقتص ة النعم ظ حف إن
ن م يخفف توعوي ونشاط اجتماعي إصالح خطة عليها وتؤثر تنظمها أن يجب ضرورة بل للمجتمع

السعودية ة رؤي تحاول ا م وهو واالستهالكية ة الغذائي المواد واردات من2030حجم ه علي أثير الت
ا ولكنه الي الم الوعي ع ورف االدخار رامج ب يز وتحف االستهالك بتخفيض مرتبطة مهمة جوانب خالل
النضج ى إل المجتمع ب للوصول ع المجتم ي ف اعلين الف كل جهود بتظافر إال تنجح لن جهود الحقيقة في

أكثر بمجتمعنا ويرتقي السلبيات هذه يعالج الذي  .المالي
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واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر القريبة..غزالنعنوان !!الدولة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة الخبر)ذات جهة

المدينةالمصدر نسيبالكاتب20117العددجريدة علي إبراهيم

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

القريبة..غزالن  !!الدولة

 

h_wssl@hotmail.com 

نسيب علي  إبراهيم

 

الخبر ذا ه الصحيفة هذه أدوات«نشرت ي ف الغزالن عارض مقطع مالبسات توضح وك تب شرطة
المقطع أن اإلعالمي المتحدث د أك ا كم ة قريب ة عربي دولة في تصويره تم المقطع أن مؤكدة التواصل

ة)ال( بالمملك ات المحمي إحدى داخل الغزالن ن م مجموعة إطالق يظهر آخر بمقطع ه ل .»عالقة
الوحشية بتلك المقتولة الغزالن من الضخم العدد ذلك أظهر الذي المقطع ذلك أن هو الصادمة والحقيقة

ارية حض ون تك أن ترض يف ان ك رفات تص ى عل ى وأس زن بح يرون الكث اهده ش د ية)ال(ق !!وحش
ة حماي ا جميع ا تمنين د فق ووحشية ة دموي ثر أك اطع مق شاهدوا ذين ال فرسان جزر اء أبن أحد ي وكون

البشر ية وحش ن م ى!!غزالنها عل دي يعت من لكل ًا وإيالم قسوة ثر أك اب العق ون يك أن ت تمني م وك
 !!.الحياة

 
ذلك أن ة»الفيديو«وأجزم الفطري الحياة على اعتدى إلنسان مؤسفة صورة سوى يكن لم انتشر الذي
بوحشية٬ ا)ال(وقتل قتله م ت تي ال الغزالن دد بع اهي ويتب يفخر كان المصاحب التعليق أن والمؤسف

من ل الهائ م الك ذا ه ل بقت سمحت تي ال ة القريب ة الدول ذه ه من يتعجب وكلي وأستغرب واحد٬ يوم في
األسلوب وذلك الطريقة وبتلك  !!الغزالن

 
غريبة٬ يعاقب)ما(حاجة صارم انون بق ا محمياتن ونحمي اة الحي ترم نح أن هو أتمناه ما وكل علينا
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جرى ا مم أصدق ل دلي وال ثر ك م وه ة الطبيع داء أع دها يبي أن ل قب الغزالن ي ويحم المستهترين كل
فرسان بجزر الغزالن محمية في  !.ويجري

 
الهمزة( ..خاتمة البشر) بعض تهتار اس وبسبب وم الي اس٬ الن ن بي تمشي الغزالن كانت فرسان في

نادراً إال ترى ال وأصبحت الغزالن أعظم..قتلت خفي وما حقيقة ودمتم...هذه خاتمتي  .وهي
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الباحةعنوان والصيف:أمير رمضان في المياه لتأمين الجهود تكثيف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

عكاظالمصدر الكاتب18896العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

الباحة والصيف:أمير رمضان في المياه لتأمين الجهود  تكثيف

 

الغامدي  okaz777@)الباحة(عبدالخالق

اه المي أمين لت ود الجه ف تكثي ة أهمي ى عل عود٬ س ن ب ام حس دكتور ال ير األم الباحة ة منطق ير أم شدد
من دًا متزاي اًال إقب سيشهد ذي ال الصيف وموسم ارك المب رمضان شهر خالل ة وزوارالمنطق ألهالي

 .المصطافين
 

وفصل المبارك رمضان شهر في تنفيذها سيتم التي المنطقة مياه خطة عن تقريرا تسلمه إثر ذلك جاء
قدم الذي القرشي٬ أحمد الباحة منطقة مياه مدير أمس باإلمارة مكتبه في استقباله خالل القادم٬ الصيف

الصيف وفصل رمضان شهر خالل تنفيذها سيتم أعمال من الخطة تضمنته عما وافياً  .شرحاً
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للسواك"جازان"عنوان المنتجة األراك شجر موطن

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

للسواك"جازان" المنتجة األراك شجر  موطن

 

 

 
 
 

 واس-جيزان
دكمان:إعداد رقواني:تصوير-عبده  حسين

األراك أشجار ا فيه توجد تي ال اطق المن ثر أك ن م السعودية العربية المملكة جنوب جازان منطقة تعد
ب الطل زداد ي ذي ال السواك عود من ة المحلي األسواق ع لجمي وًال مم مصدرًا وعدت للسواك٬ المنتجة
ه في رّغب ذي ال لم وس ه علي هللا صلى محمد هللا رسول بسنة اقتداًء المبارك رمضان شهر خالل عليه

فيه قال الذي وسلم عليه هللا صلى حديثه "في للرب: مرضاة للفم مطهرة  ".السواك

باسم اً علمي تُسمى التي المعمرة األراك شجرة يكا"وتتميز بيرس الفادورا ا"س بأنه نان األس شجرة أو
ار٬ أمت ة أربع عن ا ارتفاعه د يزي وال الرائحة٬ ة وطيب ة٬ اآلراكي الفصيلة ى إل وتنتمي الخضرة دائمة
انها وأغص ّرة٬ مخض فراء ص ا أزهاره ا بينم وك٬ الّش ن م و تخل كل الش اويّة بيض راء خض ا وأوراقه

األرض تحت كبيرة لمسافات وممتدة عميقة تكون وجذورها لألسفل٬ تتدلّى  .غّضة

عن ارة عب وهي الّثالث٬ أو الّسنتين عمرها يبلغ التي األراك شجر جذور من الّسواك استخراج ويتم
القشرة ة وإزال المسواك٬ رأس قطع ق طري عن استخدامها م ويت الفرشاة وتشبه وناعمة٬ كثيفة ألياف
ي ف تخدامه الس الً قلي ه وترطيب ّكين الّس أو ّص المق تخدام باس ه من تخدامه اس راد الم زء للج ة الخارجيّ

 .السواك

ات الكمي ير لتوف تعدادا اس لعة الس هذه تجار من متزايدا واقباال ملحوظا إزدياًدا المساويك أسعار وتشهد
ل مث ة الرئيس دن الم ة خاص اطق المن ع جمي ي ف ارك المب ان رمض ي ف ا منه ة ة:الكافي مك اض٬ الري

ن م رمضان شهر ي ف السواك ربطة وترتفع المدن٬ من وغيرها المنورة٬ المدينة لایر???المكرمة٬
إلى العام من العادية األوقات من???في تستخرج تي ال األراك سواك من ازة الممت ات للنوعي لایر

بها السواك بجوده عرفت التي المحافظات  .بعض
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لرعي ياً أساس مصدراً د تع ا إنه ل ب فحسب السواك عود ديم تق ى عل األراك شجرة عطاء يتوقف وال
بـ تعرف التي اإلبل خاصة بالمنطقة ى"العادية"و"األركية"الماشية عل ة األراكي اإلبل تعتمد حيث

لم الس شجر تفضل تي ال ة العادي ل لإلب ا ثانوًي غذاًء األراك يعتبر فيما رعيها في أساسي بشكل األراك
 .والسمر

 
م الموس خالل ا تناولهم ى عل ازان ج الي أه يحرص ار الثم ن م وعين ن األراك شجرة من ويستخرج

بـ األول النوع ويعرف فيه يتوافر ة"الذي ون"الغيل الل ذات م الحج صغيرة ات حب عن ارة عب و وه
بـ يعرف والثاني حيث"الكباث"األحمر الحجم في الغيلة من قليال أكبر لكنها اللون نفس يتخذ وهو
العنب حجم من مثل,يقترب الثمار بعض إلى عن"الحدل"إضافة ديال ب ابق الس ي ف استخدم الذي

و الزراعي م الموس وتأخر المطر قلة أوقات يتهم"الحدر"الرغيف لماش ام األغن ي مرب ه يقدم ذي ال
ذلك وك ه علي ة نكه ى يطف و للحليب مدرًا دغابيس"و"العكش"ويعد ة"ال الفاكه ة بمثاب د تع تي ال

الشجرة بهذه ارتبطت  .التي

اإلنسان د يعتم القدم فمنذ الزمن قديم منذ الشجرة وهذه جازان بمنطقة اإلنسان بين عالقة هناك وتوجد
األراك شجرة أن ن حي ي ف ة٬ البري ا ونباتاته أشجارها خيرات من الطبيعة تنتجه ما على كلياً اعتماداً

والجمالية الطبية االستخدامات ذات األشجار هذه من واحدة السواك  .أو

منازلهم بها تبنى التي األخشاب من لجزء مصدًرا ة"العشاش"وكانت قل أوقات في للغذاء ومصدرًا
خالل من اإلسهال لعالج ا طحنه د بع ا أوراقه تستخدم ث حي دواء ومصدر ثمار من تقدمه بما المطر
األمطار هطول د بع األراك شجرة تطرح حيث والزينة للطيب ومصدر المريض رأس على وضعها

بـ يعرف ات"الكدة"ما خزن في بوضعها جازان نساء قبل من وتستخدم الطيبة برائحتها تمتاز التي
ي الت ور والبخ ور العط واع أن ن م اً كنوع عر الش ب وتطيي م٬ والجس س المالب ى عل ها ورش س٬ المالب

جازان أهالي  .عرفها

ع لبي ا تكثيره ى عل دول ال ل تعم التي التجارية األشجار من الحاضر الوقت في الشجرة هذه وأصبحت
ة الترب ت تثبي ى عل ل يعم ث حي ة الترب الح استص ات لغاي زرع يُ ا كم ا٬ منه تخرج يُس ذي ال واك الس

 .الرملية

من ير الك ا عليه ع أجم تي ال ة الفعال الخصائص ن م د بالعدي األراك شجرة وأغصان ات مكون ع وتتمت
األسنان ب ط في ائيين م,األخص الجراثي ى عل تقضي ة طبيعي ات مركب ى عل أغصانه وي تحت ث حي

المأخوذة األغصان تُسهم كما تسوسها٬ وتمنع األسنان صحة على وتُحافظ الفم في الموجودة والبكتيريا
الج وع ة المرتخي ة اللث جة أنس د ش ي ف اعد وتُس ة٬ منعش اس أنف م الف اء إعط ي ف األراك جرة ش ن م
وعطرة ة ولين ة ناعم اف ألي ا بانه األراك أغضان ألياف تتميز كما اللثة٬ وتقرحات الفموية التقرحات

الصناعية األسنان فرشاة ألياف تفعل مثلما للثة أذى أو خدوش أية تُسبب وال  .الرائحة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الغذائيعنوان الهدر لوقف األولى المبادرة يطلق بندر بن هللا عبد

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

البالدالمصدر الكاتب22294العددجريدة

الصفحة البالدموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الغذائي الهدر لوقف األولى المبادرة يطلق بندر بن هللا  عبد

 

 البالد-جدة

ة منطق ير أم ب نائ ز العزي د عب ن ب در بن ن ب هللا عبد األمير الملكي السمو صاحب وتشريف برعاية
ادرة مب إطالق ل حف األول أمس مساء األحمر البحر عروس شهدت المكرمة ك“مكة لطعام ث ”ثل

جدة الكورنيش سوفتيل بفندق دنيتي بقاعة المكرمة مكة بمنطقة إطعام جمعية نظمته  .الذي
 

رئيسة أركان ثالثة على اشتمل الذي المبادرة معرض بافتتاح الحفل ذائي”وبدئ الغ در اله –مشكلة
ترحيبي”النتائج-الحلول مجس تخلله الجمعية في المتطوعات الفتيات من عدد العمل آلية بشرح وقام

ا بعده ريم الك رآن الق من آيات الطرزي عامر القارئ الشيخ تال ثم لبان فيصل للجسيس الحفل براعي
وان بعن اً توعوي اً فيلم ع الجمي اهد دها“ش تفق أن ل النعمة”قب ظ حف في ام إطع ة جمعي دور ة أهمي عن

الغذائي الهدر  .وإيقاف
 

ا فيه رحب كلمة ه درب آل هللا د عب تاذ األس ة المكرم ة مك ة بمنطق ام إطع ة لجمعي التنفيذي المدير وألقى
السمو صاحب الشريفين الحرمين خادم مستشار واهتمام الرشيدة القيادة دعم وثمن والحضور بسموه
من ة والعناي ة وبالمتابع ة الجمعي ود وجه ال بأعم المكرمة مكة منطقة أمير الفيصل خالد األمير الملكي

تطويرها وسبل لمشاريعها ومناقشته الجمعية بأعضاء واجتماعه المنطقة أمير  .نائب
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ي ف المتطوعين والفتيات بالشباب وعنايتها ومشاريعها وإنجازاتها الجمعية مسيرة دربه آل واستعرض
ن م حت أض ة الجمعي أن اً مبين ة النعم ظ وحف ذائي الغ در اله اف إليق التها ورس ا رؤيته ق تحقي بيل س

ة المملك ة رؤي ق تحقي ي ف وطن ال وبنات أبناء من والفتيات الشباب على تعتمد التي 2030الجمعيات
واالجتماعي التطوعي العمل  .في

 

ألقى دها بع ذائي الغ در اله اف وإيق ة النعم ظ حف في الجمعية جهود عن تعريفياً فيلماً الحضور شاهد ثم
آل د أحم ن ب هللا د عب تاذ األس ة المكرم ة مك ة بمنطق ة االجتماعي ة والتنمي ل العم وزارة رع ف عام مدير
مكة ة منطق ير أم ب نائ در بن ن ب هللا د عب ير األم الملكي مو الس صاحب ام ق م ث وزارة ال ة كلم طاوي
ع توقي ل الحف م مراس شهدت ا كم الوقف عن تعريفيا فيلماً الجميع وشاهد رسمياً الجمعية وقف بتدشين
الشركات تكريم تم الختام وفي النعمة وحفظ الغذائي الهدر لوقف إطعام جمعية مع وطنية شركات سبع

للجمعية الداعمة  .والجهات
 

ن الحرمي ادم خ ار مستش ل الفيص د خال ير األم ي الملك مو الس احب ص ن ع ة ونياب رى أخ ة جه ن م
ن ب ل فيص ير األم ي الملك السمو احب ص بحضور سموه ى رع المكرمة ة مك ة منطق ير أم الشريفين
ة الخيري الحرفية األيدي لجمعية السنوي الحفل التطوعي االستشاري المجلس رئيس ناصر بن سلطان

سموه كرم كما المكرمة مكة لمجلس986بمنطقة ة التاني دورة ال خريجات ات والحرفي الحرفيين من
عام من إلى2014اإلدارة  .م2017م

 

من شرح ى إل تمع واس الحرفيين معرض اً مفتتح الشريط بقص در بن بن بن عبدهللا األمير سمو وقام
السنوي ل الحف دئ ب م ث المشاركة األجنحة عن القرشي مصطفي الدكتور الجمعية إدارة مجلس رئيس
ة كلم القرشي مصطفى الدكتور الحرفية األيدي جمعية إدارة مجلس رئيس وألقى الحكيم الذكر من بآي
ا جنودن من رف الش وضيوف وزراء وال راء األم السمو حاب أص ن م والحضور موه بس ا فيه ب رح

الجنوبي الحد في  .البواسل
ام ع ي ف ة المنتهي ع األرب السنوات خريجي الحرفيين ن م المكرمين إن القرشي م2017وقال منه م

التكريم شمل كما النفسية والصحة اإلعاقة ة405ذوو والتنمي العمل وزارة مشروع خريجات سيدات
المكرمة مكة بمنطقة اليدوية والصناعات والحرف المهن على المرأة لتدريب  .االجتماعية

 

ياحة للس ة العام ة الهيئ س رئي سمو مستشار أمس بجدة ارة اإلم ر مق في سموه التقى آخر صعيد على
دكتور ال اقين المع ال األطف ة لرعاي عبدهللا الملك مركز مدير يرافقه الشيخ٬ آل عبدهللا الوطني والتراث

الروضان أسامة المعاقين األطفال جمعية عام أمين ومستشار ميمني٬  .زهير
 

لّم تس ّم ث الخاصة٬ االحتياجات ذوي ب ه واهتمام دائم ال ه دعم ى عل لسموه الشكر الميمني الدكتور وقّدم
ارات عب ا عليه وب مكت صورة عن ارة عب الخاصة االحتياجات ذوي ال األطف ن م مقدمة هدية سموه

ووفاء  .حب
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منذعنوان مرة محليا..2013ألول المياه من الفرد نصيب متوسط %1.7تراجع

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

االقتصاديةالمصدر الكاتب8989العددجريدة

الصفحة االقتصاديةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

منذ مرة محليا..2013ألول المياه من الفرد نصيب متوسط تراجع
1.7% 

  

الرياض* من الصياح  طالل

نحو السعودية الماضي3150استهلكت ام الع خالل اه المي من مكعب متر بـ2017مليون ة مقارن
عام3129 خالل مكعب متر بته2016مليون نس بلغت ا طفيف نموا مسجلة وهو٬0.7 ة المائ ي ف

سنوات خمس في نمو معدل صحيفة.أقل في ارير التق دة وح ل لتحلي ا ى"االقتصادية"ووفق إل تند اس
ن م رد الف نصيب متوسط تراجع د فق لإلحصاء٬ العامة والهيئة والزراعة والمياه البيئة وزارة بيانات

بنسبة المستهلكة بنسبة1.7المياه الكلي االستهالك ارتفاع رغم المائة المائة0.7في  .في
 

عدد ع ارتف ث حي اه٬ المي استهالك اع ارتف بة نس ن م أكثر ب ع ارتف كان الس عدد أن ى إل السبب ود ويع
بنسبة من2.4السكان لإلحصاء ة العام ة الهيئ ديرات لتق ا وفق ة المائ ي في31.79ف نسمة ون ملي

في32.55إلى2016 نسمة  .2017مليون
المملكة ي ف تهلكة المس اه المي من رد الف يب نص متوسط غ ا266وبل يومي ترا مكعب96.8(ل متر
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بـ2017في)سنويا ة ا270مقارن يومي ترا سنويا98.4(ل مكعب تر مسجال2016في)م ٬
نسبته عام1.7تراجعا منذ األول وهو المائة  .2013في

 
نحو المحالة49وجاء اه المي م حج در ق ث حي اه٬ المي ة تحلي ن م محليا المستهلكة المياه من المائة في

بـ1.55نحو2017في ة مقارن مكعب تر م ون في1.38ملي مكعب تر م ون بنمو2016ملي
المائة12.8نسبته ي.في التوال ى عل ابع الس ام للع وا نم المحالة اه المي ن م المستهلكة المياه وسجلت

من  .2011وتحديدا
 

نحو عودية الس ي ف المستهلكة اه المي ة كمي ت ة175وعادل حمول ذي اء م صهريج ون ترا18ملي م
عام في بـ2017مكعبا مقارنة حمولة٬173.84 ذي صهريج في18مليون مكعبا 2016مترا

نحو. ا يومي المياه من المحلي االستهالك ة479.45ويبلغ حمول ذي اء م صهريج ترا18ألف م
بـ مقارنة ة476.27مكعبا حمول ذي صهريج في18ألف ا مكعب ترا أي.2016م آخر نى وبمع

عام في استهلك فرد كل حمولة5.38نحو2017أن ذي ماء بـ18صهريج ة مقارن ا٬ مكعب مترا
حمولة5.47 ذي المياه18صهريج من مكعبا  .مترا

 
االقتصادية* التقارير  وحدة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيطرية"البيئة"عنوان الخدمات لتطوير الفرنسية الزراعة وزارة مع برنامج توقع

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

الخدمات"البيئة" لتطوير الفرنسية الزراعة وزارة مع برنامج توقع
 البيطرية

 
 

 واس-الرياض
ى عل البطشان دالعزيز عب ن ب د حم الدكتور الحيوانية للثروة والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل وقع
الزراعة ر وزي ع م ة الحيواني للصحة المملكة قدرات لبناء الفرنسية الزراعة وزارة مع تعاون برنامج
ة المخبري دمات الخ ين وتحس ر لتطوي امج البرن دف ويه يز٬ تراف تيفان س دكتور ال ي الفرنس ة واألغذي

والزراعة والمياه البيئة وزارة مختبرات في  .البيطرية
 

ة العالق ى عل انبين الج وأكد الوزارتين بين الثنائي التعاون أوجه مناقشة تم البرنامج على التوقيع وبعد
ع م اون للتع ي الفرنس ب الجان وة دع ت وتم تركة المش اون التع رص وف دين البل تي حكوم ن بي ة الوثيق
ق لتحقي وزارة ال ذها بتنفي نى تع تي ال برامج ال ع وجمي الوطني التحول رامج ب داف أه ق لتحقي وزارة ال

المملكة ذات2030رؤية المواضيع ي ف ة المحلي القدرات لتحسين الفرنسية الخبرات من واالستفادة ٬
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لصحة ة العالمي ة للمنظم ة العمومي ة الجمعي ال أعم امش ه ى عل االتفاقية توقيع وتم المشترك٬ االهتمام
باريس الفرنسية العاصمة في والمقامة  .الحيوان

 

● 

● 

● 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيطريةعنوان الخدمات لتطوير الفرنسية الزراعة وزارة مع برنامج توقع البيئة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المستهلكالمصدر الكاتب0العددااللكترونيةصحيفة

الصفحة المستهلكاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

البيطرية الخدمات لتطوير الفرنسية الزراعة وزارة مع برنامج توقع  البيئة

 

 

 

 

 

الرياض من  المستهلك

- 

تم البطشان عبدالعزيز بن حمد الدكتور الحيوانية للثروة والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل بحضور
ر وزي مع ة الحيواني للصحة ة المملك درات ق اء لبن الفرنسية ة الزراع وزارة مع امج برن ى عل ع توقي
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دكتور ال الفرنسي ة واألغذي دمات/الزراعة الخ وتحسين ر لتطوي امج البرن دف ويه يز٬ تراف تيفان س
والزراعة والمياه البيئة وزارة مختبرات في البيطرية  .المخبرية

 
ة العالق ى عل انبين الج وأكد الوزارتين بين الثنائي التعاون أوجه مناقشة تم البرنامج على التوقيع وبعد
ع م اون للتع ي الفرنس ب الجان وة دع ت وتم تركة المش اون التع رص وف دين البل تي حكوم ن بي ة الوثيق
ق لتحقي وزارة ال ذها بتنفي نى تع تي ال برامج ال ع وجمي الوطني التحول رامج ب داف أه ق لتحقي وزارة ال

المملكة ذات2030رؤية المواضيع ي ف ة المحلي القدرات لتحسين الفرنسية الخبرات من واالستفادة ٬
لصحة ة العالمي ة للمنظم ة العمومي ة الجمعي ال أعم امش ه ى عل االتفاقية توقيع وتم المشترك٬ االهتمام

باريس الفرنسية العاصمة في والمقامة  .الحيوان
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيطرية»البيئة«عنوان الخدمات لتطوير الفرنسية الزراعة وزارة مع برنامجا توقع

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

عكاظالمصدر الكاتب18896العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الخدمات»البيئة« لتطوير الفرنسية الزراعة وزارة مع برنامجا توقع
 البيطرية

 

 

 )الرياض(»عكاظ«
ى عل البطشان دالعزيز عب ن ب د حم الدكتور الحيوانية للثروة والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل وقع
الزراعة ر وزي ع م ة الحيواني للصحة المملكة قدرات لبناء الفرنسية الزراعة وزارة مع تعاون برنامج
ة المخبري دمات الخ ين وتحس ر لتطوي امج البرن دف ويه يز٬ تراف تيفان س دكتور ال ي الفرنس ة واألغذي

والزراعة والمياه البيئة وزارة مختبرات في  .البيطرية
 

وزارتين ال ن بي ائي الثن اون التع أوجه مناقشة تمت البرنامج على التوقيع ة.وبعد العالق ان الجانب د وأك
المشتركة اون التع وفرص دين البل تي حكوم ن بي ة ع.الوثيق م اون للتع الفرنسي ب الجان دعوة وتمت

ق لتحقي وزارة ال ذها بتنفي نى تع تي ال برامج ال ع وجمي الوطني التحول رامج ب داف أه ق لتحقي وزارة ال
المملكة الموضوعات2030رؤية ي ف ة المحلي درات الق ين لتحس ية الفرنس الخبرات من واالستفادة ٬

ة العالمي ة للمنظم ة العمومي ة الجمعي ال أعم هامش ى عل ة االتفاقي ع توقي م وت ترك٬ المش ام االهتم ذات
باريس الفرنسية العاصمة في والمقامة الحيوان  .لصحة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر بالمملكةعنوان البيطرية الخدمات لتحسين فرنسي دعم

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المدينةالمصدر الكاتب20117العددجريدة

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

بالمملكة البيطرية الخدمات لتحسين فرنسي  دعم
 

 

 الرياض-المدينة

 

ى عل البطشان دالعزيز عب ن ب د حم الدكتور الحيوانية للثروة والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل وقع
الزراعة ر وزي ع م ة الحيواني للصحة المملكة قدرات لبناء الفرنسية الزراعة وزارة مع تعاون برنامج
ة المخبري دمات الخ ين وتحس ر لتطوي امج البرن دف ويه يز٬ تراف تيفان س دكتور ال ي الفرنس ة واألغذي

والزراعة والمياه البيئة وزارة مختبرات في  .البيطرية
 

ة العالق ى عل ان الجانب وأكد الوزارتين بين الثنائي التعاون أوجه مناقشة تم البرنامج على التوقيع وبعد
ع م اون للتع ي الفرنس ب الجان وة دع ت وتم تركة المش اون التع رص وف دين البل تي حكوم ن بي ة الوثيق
ق لتحقي وزارة ال ذها بتنفي نى تع تي ال برامج ال ع وجمي الوطني التحول رامج ب داف أه ق لتحقي وزارة ال

المملكة ذات2030رؤية المواضيع ي ف ة المحلي القدرات لتحسين الفرنسية الخبرات من واالستفادة ٬
لصحة ة العالمي ة للمنظم ة العمومي ة الجمعي ال أعم امش ه ى عل االتفاقية توقيع وتم المشترك٬ االهتمام

باريس الفرنسية العاصمة في والمقامة  .الحيوان
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيطريةعنوان الخدمات لتطوير الفرنسية الزراعة وزارة مع برنامج توقع البيئة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر اآلن مكة الكاتب0العددصحيفة

الصفحة االناسم مكة صحيفة الصفحةموقع 0رقم

البيطرية الخدمات لتطوير الفرنسية الزراعة وزارة مع برنامج توقع  البيئة

 

اآلن  :مكة
تم البطشان عبدالعزيز بن حمد الدكتور الحيوانية للثروة والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل بحضور
ر وزي مع ة الحيواني للصحة ة المملك درات ق اء لبن الفرنسية ة الزراع وزارة مع امج برن ى عل ع توقي

دكتور ال الفرنسي ة واألغذي دمات/الزراعة الخ وتحسين ر لتطوي امج البرن دف ويه يز٬ تراف تيفان س
والزراعة والمياه البيئة وزارة مختبرات في البيطرية  .المخبرية

 
ة العالق ى عل انبين الج وأكد الوزارتين بين الثنائي التعاون أوجه مناقشة تم البرنامج على التوقيع وبعد
ع م اون للتع ي الفرنس ب الجان وة دع ت وتم تركة المش اون التع رص وف دين البل تي حكوم ن بي ة الوثيق
ق لتحقي وزارة ال ذها بتنفي نى تع تي ال برامج ال ع وجمي الوطني التحول رامج ب داف أه ق لتحقي وزارة ال

المملكة ذات2030رؤية المواضيع ي ف ة المحلي القدرات لتحسين الفرنسية الخبرات من واالستفادة ٬
لصحة ة العالمي ة للمنظم ة العمومي ة الجمعي ال أعم امش ه ى عل االتفاقية توقيع وتم المشترك٬ االهتمام

باريس الفرنسية العاصمة في والمقامة  .الحيوان
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيطريةعنوان الخدمات لتطوير الفرنسية الزراعة وزارة مع برنامج توقع البيئة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر صدى الكاتب0العددصحيفة

الصفحة صدىاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

البيطرية الخدمات لتطوير الفرنسية الزراعة وزارة مع برنامج توقع  البيئة

 
 
 

السعران  ):صدى(محمد

تم البطشان عبدالعزيز بن حمد الدكتور الحيوانية للثروة والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل بحضور
ر وزي مع ة الحيواني للصحة ة المملك درات ق اء لبن الفرنسية ة الزراع وزارة مع امج برن ى عل ع توقي

دكتور ال الفرنسي ة واألغذي دمات/الزراعة الخ وتحسين ر لتطوي امج البرن دف ويه يز٬ تراف تيفان س
والزراعة والمياه البيئة وزارة مختبرات في البيطرية  .المخبرية

 

ة العالق ى عل انبين الج وأكد الوزارتين بين الثنائي التعاون أوجه مناقشة تم البرنامج على التوقيع وبعد
ع م اون للتع ي الفرنس ب الجان وة دع ت وتم تركة المش اون التع رص وف دين البل تي حكوم ن بي ة الوثيق
ق لتحقي وزارة ال ذها بتنفي نى تع تي ال برامج ال ع وجمي الوطني التحول رامج ب داف أه ق لتحقي وزارة ال

المملكة ذات2030رؤية المواضيع ي ف ة المحلي القدرات لتحسين الفرنسية الخبرات من واالستفادة ٬
لصحة ة العالمي ة للمنظم ة العمومي ة الجمعي ال أعم امش ه ى عل االتفاقية توقيع وتم المشترك٬ االهتمام

باريس الفرنسية العاصمة في والمقامة  .الحيوان
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مععنوان تعاون البيطرية"الزراعة"برنامج الخدمات لتطوير الفرنسية

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16412العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

مع تعاون البيطرية"الزراعة"برنامج الخدمات لتطوير  الفرنسية
 
 

 
 
 

 

 الرياض-واس

 
ى عل البطشان دالعزيز عب ن ب د حم الدكتور الحيوانية للثروة والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل وقع
الزراعة ر وزي ع م ة الحيواني للصحة المملكة قدرات لبناء الفرنسية الزراعة وزارة مع تعاون برنامج
ة المخبري دمات الخ ين وتحس ر لتطوي امج البرن دف ويه يز٬ تراف تيفان س دكتور ال ي الفرنس ة واألغذي

والزراعة والمياه البيئة وزارة مختبرات في  .البيطرية
 

ة العالق ى عل انبين الج وأكد الوزارتين بين الثنائي التعاون أوجه مناقشة تم البرنامج على التوقيع وبعد
ع م اون للتع ي الفرنس ب الجان وة دع ت وتم تركة المش اون التع رص وف دين البل تي حكوم ن بي ة الوثيق
ق لتحقي وزارة ال ذها بتنفي نى تع تي ال برامج ال ع وجمي الوطني التحول رامج ب داف أه ق لتحقي وزارة ال

المملكة ذات2030رؤية المواضيع ي ف ة المحلي القدرات لتحسين الفرنسية الخبرات من واالستفادة ٬
لصحة ة العالمي ة للمنظم ة العمومي ة الجمعي ال أعم امش ه ى عل االتفاقية توقيع وتم المشترك٬ االهتمام
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باريس الفرنسية العاصمة في والمقامة  .الحيوان
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر البيطرية"البيئة"عنوان الخدمات لتطوير الفرنسية الزراعة وزارة مع برنامجاً توقع

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الجزيرةالمصدر الكاتب16672العددجريدة

الصفحة الجزيرةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

الخدمات"البيئة" لتطوير الفرنسية الزراعة وزارة مع برنامجاً توقع
 البيطرية

 

 واس–العاصمة

ى عل البطشان دالعزيز عب ن ب د حم الدكتور الحيوانية للثروة والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل وقع
الزراعة ر وزي ع م ة الحيواني للصحة المملكة قدرات لبناء الفرنسية الزراعة وزارة مع تعاون برنامج
ة المخبري دمات الخ ين وتحس ر لتطوي امج البرن دف ويه يز٬ تراف تيفان س دكتور ال ي الفرنس ة واألغذي

والزراعة والمياه البيئة وزارة مختبرات في  .البيطرية
 

ة العالق ى عل انبين الج وأكد الوزارتين بين الثنائي التعاون أوجه مناقشة تم البرنامج على التوقيع وبعد
ع م اون للتع ي الفرنس ب الجان وة دع ت وتم تركة المش اون التع رص وف دين البل تي حكوم ن بي ة الوثيق
ق لتحقي وزارة ال ذها بتنفي نى تع تي ال برامج ال ع وجمي الوطني التحول رامج ب داف أه ق لتحقي وزارة ال

المملكة ذات2030رؤية المواضيع ي ف ة المحلي القدرات لتحسين الفرنسية الخبرات من واالستفادة ٬
لصحة ة العالمي ة للمنظم ة العمومي ة الجمعي ال أعم امش ه ى عل االتفاقية توقيع وتم المشترك٬ االهتمام

باريس الفرنسية العاصمة في والمقامة  .الحيوان
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الرياضعنوان في الخضار وأسواق المزارع على التفتيشية جوالتها تواصل البيئة وزارة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

في الخضار وأسواق المزارع على التفتيشية جوالتها تواصل البيئة وزارة
 الرياض

 

 

 واس-الرياض
خلو عن الفراج ماجد الدكتور الرياض منطقة في والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير كشف
دات المبي ا بقاي من المنطقة في متفرقة مناطق من الماضي األسبوع خالل جمعها تم التي العينات جميع

الطازجة والفواكه الخضروات  .في
 

ع م اون بالتع الرياض بمنطقة والزارعة والمياه البيئة وزارة لفرع التابعة الفنية الفرق أن الفراج وبين

28



 

 

للخضار ة الجمل أسواق ى عل التفتيشية ا جوالته تواصل دواء؛ وال ذاء للغ ة العام والهيئة المنطقة أمانة
د للتأك وزارة؛ ال برات لمخت الها وإرس ة الزراعي المنتجات ن م وائية عش عينات وأخذ الرياض٬ بمدينة

فحص تم وقد وجودتها٬ سالمتها من112من الفترة في المبيدات قسم في ى6/5عينة 10/5إل
ائل2018/ الس اتوجرافي الكروم از جه ن م ل ك ى عل دة الواح ة العين ن حق الل خ ن م ٬)

LC/MSMS(ازي الغ اتوجرافي الكروم از وجه ٬)GCMSMS(ات العين و خل ت ثب د وق ٬
مبيدات أي من  .المجموعة

 
القضائي الضبط صفة ديها ل تي وال ة بالمنطق وزارة ال رع لف ة التابع ة الفني رق الف تقوم أخرى جهة من
وتفحصها للتسويق المعدة الزراعية المنتجات من عينات وتأخذ المزارع على أيضاً تفتيشية  .بجوالت

 
من داء ابت ج للمنت ة تعريفي ة بطاق بوضع الموردين ع جمي زم أُل أن سبق ه أن ذكر م1/1/2018ُي

ات متبقي من بها المسموح للنسب تجاوزها حال في تعقبها وسهولة الزراعية المنتجات مصادر لمعرفة
 .المبيدات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الرياضعنوان في الخضار وأسواق المزارع على التفتيشية جوالتها تواصل البيئة وزارة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الحدث رصد الكاتب1243العددصحيفة

الصفحة الحدثاسم رصد صحيفة الصفحةموقع 0رقم

في الخضار وأسواق المزارع على التفتيشية جوالتها تواصل البيئة وزارة
 الرياض

 
 

الحدث سليمان-رصد  :مصطفي

خلو عن الفراج ماجد الدكتور الرياض في والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير كشف
بقايا من المنطقة في متفرقة مناطق من الماضي األسبوع خالل جمعها تم التي العينات جميع

الطازجة والفواكه الخضروات في  .المبيدات
 

بالتعاون الرياض بمنطقة والزارعة والمياه البيئة وزارة لفرع التابعة الفنية الفرق أن الفراج وبين
الجملة أسواق على التفتيشية جوالتها تواصل والدواء؛ للغذاء العامة والهيئة المنطقة أمانة مع
لمختبرات وإرسالها الزراعية المنتجات من عشوائية عينات وأخذ الرياض٬ بمدينة للخضار

فحص تم وقد وجودتها٬ سالمتها من للتأكد من112الوزارة؛ الفترة في المبيدات قسم في /6عينة
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السائل10/5/2018إلى5 الكروماتوجرافي جهاز من كل على الواحدة العينة حقن خالل من ٬)
LC/MSMS(الغازي الكروماتوجرافي وجهاز ٬)GCMSMS(العينات خلو ثبت وقد ٬

مبيدات أي من  .المجموعة
 

القضائي الضبط صفة لديها والتي بالمنطقة الوزارة لفرع التابعة الفنية الفرق تقوم أخرى جهة من
وتفحصها للتسويق المعدة الزراعية المنتجات من عينات وتأخذ المزارع على أيضاً تفتيشية  .بجوالت

 
من ابتداء للمنتج تعريفية بطاقة بوضع الموردين جميع أُلزم أن سبق أنه م1/1/2018يُذكر

من بها المسموح للنسب تجاوزها حال في تعقبها وسهولة الزراعية المنتجات مصادر لمعرفة
المبيدات  .متبقيات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر :البيئة"عنوان المبيدات" بقايا من خالية بالرياض بأسواق والفاكهة الخضار عينات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16412العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

:البيئة" بقايا" من خالية بالرياض بأسواق والفاكهة الخضار عينات
 المبيدات

 

 الرياض-واس

 

خلو عن الفراج ماجد الدكتور الرياض منطقة في والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير كشف
دات المبي ا بقاي من المنطقة في متفرقة مناطق من الماضي األسبوع خالل جمعها تم التي العينات جميع

الطازجة والفواكه الخضروات  .في
 

ع م اون بالتع الرياض بمنطقة والزارعة والمياه البيئة وزارة لفرع التابعة الفنية الفرق أن الفراج وبين
للخضار ة الجمل أسواق ى عل التفتيشية ا جوالته تواصل دواء؛ وال ذاء للغ ة العام والهيئة المنطقة أمانة
د للتأك وزارة؛ ال برات لمخت الها وإرس ة الزراعي المنتجات ن م وائية عش عينات وأخذ الرياض٬ بمدينة

فحص تم وقد وجودتها٬ سالمتها من112من الفترة في المبيدات قسم في ى6/5عينة 10/5إل
ائل2018/ الس اتوجرافي الكروم از جه ن م ل ك ى عل دة الواح ة العين ن حق الل خ ن م ٬)

LC/MSMS(ازي الغ اتوجرافي الكروم از وجه ٬)GCMSMS(ات العين و خل ت ثب د وق ٬
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مبيدات أي من  .المجموعة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالرياض”البيئة“عنوان المزارع على التفتيشية جوالتها المبيدات..تواصل بقايا من الخضراوات خلو وتؤكد

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر أنحاء الكاتب0العددصحيفة

الصفحة انحاءاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

بالرياض”البيئة“ المزارع على التفتيشية جوالتها خلو..تواصل وتؤكد
المبيدات بقايا من  الخضراوات

 

 

 -:متابعات–)أنحاء(
و خل راج٬ الف د ماج دكتور ال اض٬ الري ة منطق ي ف والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع مدير أكد
دات المبي ا بقاي من المنطقة في متفرقة مناطق من الماضي األسبوع خالل جمعها تم التي العينات جميع

الطازجة والفواكه الخضراوات  .في
دواء؛ وال ذاء للغ ة العام ة والهيئ ة٬ المنطق ة أمان ع م اون بالتع وزارة لل ة التابع ة الفني رق الف أن وأوضح
ة بمدين ار للخض ة الجمل واق أس ى عل ائي القض بط الض فة ص ديها ل تي ال ية التفتيش ا جوالته ل تواص
ن م د للتأك وزارة؛ ال برات لمخت الها وإرس ة الزراعي المنتجات ن م وائية عش ات عين ذ وأخ اض٬ الري

وجودتها  .سالمتها
 

فحص م ت ه أن راج الف ان ن112وأب م ترة الف ي ف دات المبي م قس ي ف ة ى6/5عين /10/5إل
السائل2018 الكروماتوجرافي جهاز من كل على الواحدة العينة حقن خالل من ٬)LC/MSMS(

ازي الغ اتوجرافي الكروم از وجه ٬)GCMSMS(أي ن م ة المجموع ات العين و خل ت ثب د وق ٬
 .مبيدات

 

من داء ابت للمنتج تعريفية بطاقة بوضع الموردين جميع أُلزم أن سبق أنه إلى م1/1/2018يشار
ات متبقي من بها المسموح للنسب تجاوزها حال في تعقبها وسهولة الزراعية المنتجات مصادر لمعرفة
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 .المبيدات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الرياضعنوان في الخضار وأسواق المزارع على التفتيشية جوالتها تواصل البيئة وزارة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر صدى الكاتب0العددصحيفة

الصفحة صدىاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

في الخضار وأسواق المزارع على التفتيشية جوالتها تواصل البيئة وزارة
 الرياض

 
 

السعران  ):صدى(محمد

ع جمي و خل عن الفراج ماجد الدكتور الرياض في والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير كشف
ي ف دات المبي ا بقاي ن م ة المنطق ي ف ة متفرق اطق من من الماضي األسبوع خالل جمعها تم التي العينات

الطازجة والفواكه  .الخضروات
 

ع م اون بالتع الرياض بمنطقة والزارعة والمياه البيئة وزارة لفرع التابعة الفنية الفرق أن الفراج وبين
للخضار ة الجمل أسواق ى عل التفتيشية ا جوالته تواصل دواء؛ وال ذاء للغ ة العام والهيئة المنطقة أمانة
د للتأك وزارة؛ ال برات لمخت الها وإرس ة الزراعي المنتجات ن م وائية عش عينات وأخذ الرياض٬ بمدينة

فحص تم وقد وجودتها٬ سالمتها من112من ترة الف في المبيدات قسم في ى6/5عينة /10/5إل
السائل2018 الكروماتوجرافي جهاز من كل على الواحدة العينة حقن خالل من ٬)LC/MSMS(

ازي الغ اتوجرافي الكروم از وجه ٬)GCMSMS(أي ن م ة المجموع ات العين و خل ت ثب د وق ٬
 .مبيدات

 

القضائي الضبط صفة ديها ل تي وال ة بالمنطق وزارة ال رع لف ة التابع ة الفني رق الف تقوم أخرى جهة من
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وتفحصها للتسويق المعدة الزراعية المنتجات من عينات وتأخذ المزارع على أيضاً تفتيشية  .بجوالت
 

ن م داء ابت ج للمنت ة تعريفي ة بطاق ع بوض وردين الم ع جمي زم أُل أن بق س ه أن ذكر م1/1/2018يُ
ات متبقي من بها المسموح للنسب تجاوزها حال في تعقبها وسهولة الزراعية المنتجات مصادر لمعرفة

 .المبيدات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الرياض"البيئة"عنوان في الخضار وأسواق المزارع على التفتيشية جوالتها تواصل

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الجزيرةالمصدر الكاتب16672العددجريدة

الصفحة الجزيرةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

في"البيئة" الخضار وأسواق المزارع على التفتيشية جوالتها تواصل
 الرياض

 

 واس–العاصمة

خلو عن الفراج ماجد الدكتور الرياض منطقة في والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير كشف
دات المبي ا بقاي من المنطقة في متفرقة مناطق من الماضي األسبوع خالل جمعها تم التي العينات جميع

الطازجة والفواكه الخضروات  .في
 

ع م اون بالتع الرياض بمنطقة والزارعة والمياه البيئة وزارة لفرع التابعة الفنية الفرق أن الفراج وبين
للخضار ة الجمل أسواق ى عل التفتيشية ا جوالته تواصل دواء؛ وال ذاء للغ ة العام والهيئة المنطقة أمانة
د للتأك وزارة؛ ال برات لمخت الها وإرس ة الزراعي المنتجات ن م وائية عش عينات وأخذ الرياض٬ بمدينة

فحص تم وقد وجودتها٬ سالمتها من112من الفترة في المبيدات قسم في ى6/5عينة 10/5إل
ائل2018/ الس اتوجرافي الكروم از جه ن م ل ك ى عل دة الواح ة العين ن حق الل خ ن م ٬)

LC/MSMS(ازي الغ اتوجرافي الكروم از وجه ٬)GCMSMS(ات العين و خل ت ثب د وق ٬
مبيدات أي من  .المجموعة

 
القضائي الضبط صفة ديها ل تي وال ة بالمنطق وزارة ال رع لف ة التابع ة الفني رق الف تقوم أخرى جهة من
وتفحصها للتسويق المعدة الزراعية المنتجات من عينات وتأخذ المزارع على أيضاً تفتيشية .بجوالت

من داء ابت ج للمنت ة تعريفي ة بطاق بوضع الموردين ع جمي زم أُل أن سبق ه أن ذكر م1/1/2018ُي
ات متبقي من بها المسموح للنسب تجاوزها حال في تعقبها وسهولة الزراعية المنتجات مصادر لمعرفة

 .المبيدات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المبيدات:الفراجعنوان من بالرياض الخضار عينات خلو

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

عكاظالمصدر الكاتب18896العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الخضارخلو:الفراج المبيداتعينات من  بالرياض

 
 

القرني  abs912@"الرياض"عبدهللا

ات العين ع جمي و خل الفراج٬ ماجد الدكتور بالرياض والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير أكد
ي ف دات المبي ا بقاي ن م ة المنطق ي ف ة متفرق اطق من ن م ي الماض بوع األس الل خ ا جمعه م ت تي ال

الطازجة والفواكه  .الخضروات
 

وم الي ه ل تصريح ي ف راج الف ن(وأوضح اه)االثني والمي ة البيئ وزارة رع لف ة التابع ة الفني رق الف أن ٬
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ا جوالته تواصل دواء؛ وال ذاء للغ ة العام والهيئة المنطقة أمانة مع بالتعاون الرياض بمنطقة والزارعة
ة الزراعي المنتجات ن م وائية عش عينات وأخذ الرياض٬ بمدينة للخضار الجملة أسواق على التفتيشية

وجودتها سالمتها من للتأكد الوزارة؛ لمختبرات .وإرسالها  
 

فحص تم أنه إلى من112وأشار الفترة في المبيدات قسم في من10/5/2018إلى6/5عينة ٬
ائل الس اتوجرافي الكروم از جه ن م كل ى عل دة الواح ة العين ن حق از)LC/MSMS(خالل وجه ٬

الغازي مبيدات)GCMSMS(الكروماتوجرافي أي من المجموعة العينات خلو ثبت وقد ٬. 
 

القضائي الضبط صفة ديها ل تي وال ة بالمنطق وزارة ال رع لف التابعة الفنية الفرق تقوم أخرى٬ جهة من
وتفحصها للتسويق المعدة الزراعية المنتجات من عينات وتأخذ المزارع٬ على تفتيشية  .بجوالت

 
ن م داء ابت ج للمنت ة تعريفي ة بطاق ع بوض وردين الم ع جمي زم أُل أن بق س ه أن ذكر م1/1/2018يُ

ن م ا به موح المس ب للنس ا تجاوزه ال ح ي ف ا تعقبه هولة وس ة٬ الزراعي ات المنتج ادر مص ة لمعرف
المبيدات  ?.متبقيات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الرياضعنوان في الخضار وأسواق المزارع على التفتيشية جوالتها تواصل البيئة وزارة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الرياضالمصدر الكاتب18229العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الرياض وأمانة والدواء الغذاء هيئة مع  بالتعاون

في الخضار وأسواق المزارع على التفتيشية جوالتها تواصل البيئة وزارة
 الرياض

 

المبارك-الرياض  سعيد

ع جمي و خل عن الفراج ماجد الدكتور الرياض في والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير كشف
ي ف دات المبي ا بقاي ن م ة المنطق ي ف ة متفرق اطق من من الماضي األسبوع خالل جمعها تم التي العينات

الطازجة والفواكه  .الخضروات
 

ع م اون بالتع الرياض بمنطقة والزارعة والمياه البيئة وزارة لفرع التابعة الفنية الفرق أن الفراج وبين
للخضار ة الجمل أسواق ى عل التفتيشية ا جوالته تواصل دواء؛ وال ذاء للغ ة العام والهيئة المنطقة أمانة
د للتأك وزارة؛ ال برات لمخت الها وإرس ة الزراعي المنتجات ن م وائية عش عينات وأخذ الرياض٬ بمدينة

فحص تم وقد وجودتها٬ سالمتها من112من ترة الف في المبيدات قسم في ى6/5عينة /10/5إل
السائل2018 الكروماتوجرافي جهاز من كل على الواحدة العينة حقن خالل من ٬)LC/MSMS(
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ازي الغ اتوجرافي الكروم از وجه ٬)GCMSMS(أي ن م ة المجموع ات العين و خل ت ثب د وق ٬
 .مبيدات

 

القضائي الضبط صفة ديها ل تي وال ة بالمنطق وزارة ال رع لف ة التابع ة الفني رق الف تقوم أخرى جهة من
وتفحصها للتسويق المعدة الزراعية المنتجات من عينات وتأخذ المزارع على أيضاً تفتيشية  .بجوالت

 

ن م داء ابت ج للمنت ة تعريفي ة بطاق ع بوض وردين الم ع جمي زم أُل أن بق س ه أن ذكر م1/1/2018يُ
ات متبقي من بها المسموح للنسب تجاوزها حال في تعقبها وسهولة الزراعية المنتجات مصادر لمعرفة

 .المبيدات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالرياض"البيئة"عنوان الخضار وأسواق المزارع على التفتيشية جوالتها تواصل

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب2530العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الخضار"البيئة" وأسواق المزارع على التفتيشية جوالتها تواصل
 بالرياض

المبيدات112فحصت قسم في  عينة

 

 

الهواملة  الرياض-مسلّم

و خل عن راج٬ الف د ماج دكتور ال اض٬ الري ي ف والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع مدير كشف
دات المبي ا بقاي ن م اض بالري ة متفرق اطق من من الماضي األسبوع خالل جمعها تم التي العينات جميع

الطازجة والفواكه الخضروات  .في
 

اون"الفراج"وبين بالتع اض الري ة بمنطق والزارعة والمياه البيئة وزارة لفرع التابعة الفنية الفرق أن
للخضار الجملة أسواق على التفتيشية جوالتها تواصل والدواء؛ للغذاء العامة والهيئة المنطقة أمانة مع
د للتأك وزارة؛ ال برات لمخت الها وإرس ة الزراعي المنتجات ن م وائية عش عينات وأخذ الرياض٬ بمدينة

وجودتها سالمتها  .من
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فحص م ت أنه من112وأضاف ترة الف ي ف دات المبي م قس ي ف ة ى6عين ايو10إل من2018م ٬
ائل الس اتوجرافي الكروم از جه ن م كل ى عل دة الواح ة العين ن حق از)LC/MSMS(خالل وجه ٬

الغازي مبيدات)GCMSMS(الكروماتوجرافي أي من المجموعة العينات خلو ثبت وقد ٬. 
 

القضائي الضبط صفة ديها ل تي وال ة بالمنطق وزارة ال رع لف ة التابع ة الفني رق الف تقوم أخرى جهة من
وفحصها للتسويق المعدة الزراعية المنتجات من عينات ألخذ المزارع على أيضاً تفتيشية  .بجوالت

من داء ابت ج للمنت ة تعريفي ة بطاق بوضع الموردين جميع إلزام سبق أنه ة1/1/2018يُذكر لمعرف م
ات متبقي ن م ا به موح المس ب للنس ا تجاوزه ال ح ي ف ا تعقبه هولة وس ة الزراعي ات المنتج ادر مص

 .المبيدات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الباطن150زراعةعنوان حفر في شتلة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16412العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

الباطن150زراعة حفر في  شتلة

 

 حفرالباطن-اليوم

زراعة ة الذيبي بلدية مع بالتعاون حفرالباطن بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع 150نفذ
التصحر ومكافحة والمراعي الغابات لتنمية الوزارة مبادرات ضمن وذلك الطلح٬ أشجار من  .شتلة

في األولى المرحلة تعد الخطوة هذه أن العنزي فهد الدكتور بحفرالباطن الوزارة مكتب مدير وأوضح
دف ته أخرى بمراحل تتبع س ا أنه ى إل يرا مش اطن٬ حفرالب في عشر بأم القسومي شعيب تأهيل إعادة

زراعة دد.شتلة1500إلى ع ي ف األشجار استزراع مشروعات أطلقت قد كانت الوزارة أن يذكر
ة لزراع ا مبادرته ضمن ة المملك اطق من ن التحول4م ادرات مب من ض ة المملك ي ف شجرة ن ماليي

ني ة.2020الوط بلدي ع م اون بالتع اطن حفرالب بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ذ نف
زراعة والمراعي150الذيبية الغابات لتنمية الوزارة مبادرات ضمن وذلك الطلح٬ أشجار من شتلة

التصحر د.ومكافحة تع الخطوة هذه أن العنزي فهد الدكتور بحفرالباطن الوزارة مكتب مدير وأوضح
تتبع س ا أنه ى إل يرا مش اطن٬ حفرالب ي ف عشر أم ب القسومي شعيب ل تأهي ادة إع ي ف ى األول ة المرحل

ة زراع ى إل دف ته رى أخ ل تلة1500بمراح روعات.ش مش ت أطلق د ق ت كان وزارة ال أن ذكر ي
لزراعة ا مبادرته ضمن المملكة مناطق من عدد في األشجار ة4استزراع المملك ي ف شجرة ن ماليي

الوطني التحول مبادرات  .2020ضمن
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر زراعةعنوان في تبدأ الباطن150البيئة حفر بمحافظة شتلة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الجزيرةالمصدر الكاتب16672العددجريدة

الصفحة الجزيرةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

زراعة في تبدأ الباطن150البيئة حفر بمحافظة  شتلة

 

المواش-»الجزيرة«  :سلطان

زراعة ة الذيبي بلدية مع بالتعاون الباطن حفر بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع 150نفذ
ة ومكافح ي والمراع ات الغاب ة لتنمي وزارة ال ادرات مب من ض ك وذل ح٬ الطل جار أش ن م تلة ش

ة.التصحر المرحل تعد الخطوة هذه أن العنزي فهد الدكتور الباطن بحفر الوزارة مكتب مدير وأوضح
بمراحل تتبع س ا أنه ى إل يرا مش اطن٬ الب ر حف ي ف عشر أم ب القسومي شعيب ل تأهي إعادة في األولى

زراعة إلى تهدف شتلة1500أخرى استزراع.ألف مشروعات أطلقت قد كانت الوزارة بأن يذكر
لزراعة ا مبادرته من ض المملكة اطق من من دد ع ي ف ضمن4األشجار المملكة ي ف شجرة ن ماليي

الوطني التحول  .2020مبادرات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر باألحساءعنوان التربة رطوبة لمراقبة أجهزة تركيب

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16412العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

باألحساء التربة رطوبة لمراقبة أجهزة  تركيب

 

التربة مراقبة أجهزة تركيب  )اليوم(عملية
 

العويس  االحساء-محمد

ب تركي االول س ام اء االحس ة بمحافظ وزارة ال ب بمكت ة ممثل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ذت نف
ن م دها تحدي م ت تي ال ادية اإلرش ول الحق ي ف التربة رطوبة لمراقبة بالزراعة الري مياه ترشيد اجهزة
ز المرك منها ض ن وم ة مختلف ع مواق ة خمس ي ف اء باألحس ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت
عملها والية وتركيبها محتواها على والمختصين المزارعين تدريب وتم المتكاملة المزرعة االرشادي٬

ساعات اربع كل تحديثها يتم والتي بالجهاز الخاصة القراءة أخذ  .من
 

األزرق ون الل ث حي ول المحم اتف باله ربطه ن يمك ق تطبي بر ع ات وبيان تنبيه بإعطاء يقوم والجهاز
ي ف ات النب ان الى يشير األخضر واللون الري كمية في زيادة الى ة(يشير الحقلي اء)السعة الم بة نس

ذبول٬ ال ة مرحل وهي األحمر ون والل ذبول ال ة مرحل دخول بدايات األصفر واللون متزنة واألكسجين
ة للطاق االستهالك ل وتقلي ري ال مياه في المستخدمة المياه كمية تقليل ومنها فوائد عدة للجهاز ان حيث
الثمار تساقط من يحصل الذي الفاقد كمية وتقليل الري كمية في االتزان حيث الزراعي االنتاج وزيادة

ا به اه المي كمية زيادة يرة(بسبب كب ات بكمي ون يك ار الثم ي ف ائي الم وى المحت ان من)اي ل والتقلي ٬
تخدام باس لعالجه زارع الم طر يض ا مم ا له ن العف وتسبب ري ال ة كمي ادة زي بب بس الجذور اق اختن
زة األجه بمراقبة بالوزارة الري لشؤون العامة االدارة وتقوم الفطريات٬ لعالج والكيماويات .المبيدات
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ب تركي االول س ام اء االحس ة بمحافظ وزارة ال ب بمكت ة ممثل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ذت نف
ن م دها تحدي م ت تي ال ادية اإلرش ول الحق ي ف التربة رطوبة لمراقبة بالزراعة الري مياه ترشيد اجهزة
ز المرك منها ض ن وم ة مختلف ع مواق ة خمس ي ف اء باألحس ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت
عملها والية وتركيبها محتواها على والمختصين المزارعين تدريب وتم المتكاملة المزرعة االرشادي٬

ساعات اربع كل تحديثها يتم والتي بالجهاز الخاصة القراءة أخذ  .من
 

األزرق ون الل ث حي ول المحم اتف باله ربطه ن يمك ق تطبي بر ع ات وبيان تنبيه بإعطاء يقوم والجهاز
ي ف ات النب ان الى يشير األخضر واللون الري كمية في زيادة الى ة(يشير الحقلي اء)السعة الم بة نس

ذبول٬ ال ة مرحل وهي األحمر ون والل ذبول ال ة مرحل دخول بدايات األصفر واللون متزنة واألكسجين
ة للطاق االستهالك ل وتقلي ري ال مياه في المستخدمة المياه كمية تقليل ومنها فوائد عدة للجهاز ان حيث
الثمار تساقط من يحصل الذي الفاقد كمية وتقليل الري كمية في االتزان حيث الزراعي االنتاج وزيادة

ا به اه المي كمية زيادة يرة(بسبب كب ات بكمي ون يك ار الثم ي ف ائي الم وى المحت ان من)اي ل والتقلي ٬
تخدام باس لعالجه زارع الم طر يض ا مم ا له ن العف وتسبب ري ال ة كمي ادة زي بب بس الجذور اق اختن
األجهزة بمراقبة بالوزارة الري لشؤون العامة االدارة وتقوم الفطريات٬ لعالج والكيماويات  .المبيدات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحساءعنوان حقول في التربة رطوبة لمراقبة أجهزة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الحياةالمصدر الكاتب20136العددجريدة

الصفحة الحياةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

األحساء حقول في التربة رطوبة لمراقبة  أجهزة

 

اإلرشادية الحقول في التربة رطوبة لمراقبة بالزراعة الري مياه ترشيد أجهزة يركبون الزراعة وزارة من (فنيون  )الحياة.
 
 

البقشي–األحساء  حسن

بالزراعة ري ال اه مي يد ترش زة أجه تركيب في األحساء٬ في والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب بدأ
المركز منها مختلفة٬ مواقع خمسة في المكتب حددها التي اإلرشادية الحقول في التربة رطوبة لمراقبة
عملها وآلية وتركيبها محتواها على والمختصين المزارعين تدريب وتم المتكاملة٬ للمزرعة االرشادي

ساعات أربع كل تحدث والتي بالجهاز الخاصة القراءة أخذ  .من
ه تنبي إعطاء از الجه ة مهم من أن الحسيني٬ خالد المهندس األحساء في للزراعة العام المدير وأوضح
ري ال ة كمي ادة زي ى ال األزرق ون الل ير ويش ول المحم اتف اله ي ف ربطه يمكن ق تطبي عبر وبيانات

ي ف ات النب أن ى إل ير يش ا فيم األخضر ة«واللون الحقلي ة٬»السعة متزن واألكسجين اء الم بة نس أي
الذبول مرحلة األحمر واللون الذبول٬ مرحلة دخول بداية األصفر  .واللون

استهالك ل تقلي ري٬ ال اه مي ي ف المستخدمة اه المي ة كمي ل تقلي ا منه دة ع د فوائ از للجه أن ى إل وأشار
ن م يحصل ذي ال د الفاق ة كمي ل وتقلي ري ال ة كمي ي ف زان االت إن إذ الزراعي٬ اج االنت ادة زي ة٬ الطاق
ا م ري ال ة كمي ادة زي بسبب الجذور اق اختن ن م ل والتقلي ا به اه المي ة كمي ادة زي بسبب ار الثم تساقط
اإلدارة أن ى إل اً الفت ات٬ الفطري على للقضاء والكيماويات المبيدات باستخدام لعالجه المزارع يضطر

األجهزة مراقبة في معنية الوزارة في الري لشؤون  العامة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر باألحساءعنوان التربة رطوبة لمراقبة أجهزة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الينالمصدر اون الحدث صحيفة
االلكترونية

الكاتب0العدد

الصفحة اليناسم اون الحدث صحيفة الصفحةموقع 0رقم

باألحساء التربة رطوبة لمراقبة  أجهزة

 

الجعيدان-األحساء●  طاهر

األحد اليوم صباح االحساء بمحافظة الوزارة بمكتب ممثلة الزراعة و والمياة البيئة وزارة نفذت
م ت تي ال ادية اإلرش ول الحق ي ف ة الترب رطوبة لمراقبة بالزراعة الري مياة ترشيد اجهزة تركيب
ن وم ة مختلف ع مواق س خم ي ف اء باألحس ة الزراع و اة والمي ة البيئ وزارة ب مكت ن م دها تحدي
ا محتواه ى عل المختصين و المزارعين تدريب وتم المتكاملة المزرعة االرشادي المركز ضمنها

ساعات اربع كل تحديثها يتم والتي بالجهاز الخاصة القراءة أخذ من عملها والية  .وتركيبها
 

ون الل ث حي ول المحم اتف باله ه ربط ن يمك ق تطبي بر ع ات وبيان ه تنبي اء بإعط وم يق از الجه
ي ف ات النب ان ى ال ير يش ر األخض ون والل ري ال ة كمي ي ف ادة زي ى ال ير يش عة(األزرق الس

ون)الحقلية الل و ذبول ال ة مرحل دخول دايت ب األصفر ون والل ة متزن األكسجين و اء الم بة نس
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الذبول مرحلة وهي  .األحمر
 

االستهالك ل تقلي و ري ال اة مي ي ف المستخدمة المياة كمية تقليل ومنها فوائد عدة للجهاز ان حيث
من يحصل الذي الفاقد كمية وتقليل الري كمية في االتزان حيث الزراعي االنتاج زيادة و للطاقة

ا به اه المي ة كمي ادة زي بسبب ار الثم اقط ات(تس بكمي ون يك ار الثم ي ف ائي الم وى المحت ان اي
يرة يضطر)كب ا مم ا له ن العف بب وتس ري ال ة كمي ادة زي بسبب ذور الج اق اختن ن م ل ٬والتقلي

الفطريات لعالج الكيماويات و المبيدات باستخدام لعالجه  .المزارع
االجهازة بمراقبة بالوزارة الري لشؤون العامة االدارة  .وتقوم
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التخرج:التحليةعنوان حديثي كوادرنا طال التسرب

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 المياهتصنيف لتحلية العامة المؤسسة أخبار
المالحة

الخبر جهة

الوطنالمصدر الكاتب6444العددجريدة

الصفحة الوطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

التخرج:التحلية حديثي كوادرنا طال  التسرب

 

 

فالح:الرياض بن  عبدهللا
 

النوعي ي الوظيف التسرب ا أبرزه من صعوبات عدة من المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة اشتكت
من وادر الك ليشمل تعداه بل الخبرات ذوي على مقتصرا يعد لم والذي المؤسسة٬ في الملحوظ والكمي
ي التنظيم اإلطار وحد ا٬ له ابع الت دريب الت ز مرك ي ف أهيلهم بت المؤسسة قامت الذين التخرج٬ حديثي
افس٬ من تجاري وطني تثماري اس اخ من ق وخل ة تجاري ود وعق اتفاقيات إبرام على قدرتها من الحالي

الخاص والقطاع المؤسسة بين الشراكة فرص استثمار يعيق  .مما
 

المميزة  الكوادر
السنوي ر التقري أن بش الشورى مجلس في والبيئة والزراعة المياه لجنة تقرير سياق في ردا ذلك جاء

الي الم ام للع ة المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة ة1438/1437للمؤسس جمل ة المؤسس دمت ق ث حي ٬
يزة٬ المم وادر الك استقطاب ق يحق ا بم ة الوظيفي والساللم ل الهياك ة دراس ادة إع ا بينه ن م ات مقترح
اءة الكف ادة وزي إنتاجه٬ يتم مكعب متر كل مقابل البشرية للموارد الكلية التكلفة وخفض الفاعلية وزيادة
ا٬ محطاته من المنتجة المحالة اه المي ع بي سعر إقرار ب ة للمؤسس التجاري الحساب ل تفعي خالل من
ات الجه ن م ة المالي تحقاتها مس ى عل ة المؤسس ول حص مان ض ع م ة الكهربائي ة الطاق عر س ديل وتع
ريع وتس ة٬ تجاري س أس ى عل ة المؤسس عمل ي ف ة فعال اهمة مس من ات الممكن ذه له ا ولم المستفيدة٬
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بالتنسيق تحقيقه على العمل يتم ما وهو العوائد٬ وزيادة أصولها من االستفادة تعظيم بهدف تخصيصها
العالقة ذات والجهات والتنمية االقتصادية الشؤون مجلس  .مع

 

الصعوبات  :أهم

حسب1. ل النق ة وأنظم المحطات اء ببن تزام لالل ة الممكن ة المالي اليف والتك ادات االعتم ر توف عدم
ة البلدي ة المائي االحتياجات ة لدراس دى الم ة طويل اإلستراتيجية ة الشرب(الخط اه لمناطق)مي

 .المملكة
والحصول2. ة٬ طويل ل عم إجراءات ب يتطل ذي ال ة الحكومي تريات المش لنظام المؤسسة خضوع

ة مرون ى إل اج تحت صناعية كجهة المؤسسة وضع مع تتناسب ال تي ال الموافقات من عدد على
والكهرباء الماء على الطلب لتلبية سريعة  .وحركة

اخ3. من ق وخل ة تجاري ود وعق ات اتفاقي رام إب ى عل درتها ق ن م الي الح ي التنظيم ار اإلط د يح
اع والقط ة المؤسس ن بي راكة الش رص ف تثمار اس ق يعي ا مم افس٬ من اري تج ني وط تثماري اس

 .الخاص
ذوي4. ى عل را مقتص د يع م ل ذي وال ة المؤسس ي ف وظ الملح ي والكم ي النوع ي الوظيف رب التس

ز مرك ي ف أهيلهم بت المؤسسة قامت ذين ال التخرج ديثي ح من وادر الك ليشمل تعداه بل الخبرات
لها التابع  التدريب

 

المقترحات  :أهم

ات● والمنافس تريات المش ام نظ ق وف ل تعم تي وال ة الحالي ل العم راءات إج رعة وس ة فعال ادة زي
صناعية كمنشأة المؤسسة ل عم ة طبيع مع الءم تت ال تي وال ة٬ العالق ذات والتنظيمات الحكومية
ق تحقي ي ف وتساهم للمستجدات٬ دائمة ومواكبة مرونة إلى تحتاج الساعة مدار على تعمل حيوية

مالية  .وفورات
ود● وعق ات اتفاقي رام إب ن م للمؤسسة الي الح ي التنظيم اإلطار بتمكين االستثمارية الفرص تفعيل

منافس تجاري وطني استثماري مناخ وإيجاد الخاص القطاع مع  .تجارية
من● للحد بة المناس ة البيئ ير توف م يحت الوطنية الكوادر وبناء تأهيل مجال في طويل باع للمؤسسة

أيضا شمل ل ب الخبرات٬ ذوي ى عل يقتصر ال ذي ال الملحوظ النوعي الوظيفي التسرب ارتفاع
ل الهياك ة دراس ادة إع ب يتطل ا مم ة٬ بالمؤسس دريب الت ز مرك ن م رج التخ ديثي وح وادر الك
ة الكلي ة التكلف ض وخف ة الفاعلي ادة وزي يزة المم وادر الك تقطاب اس ق يحق ا بم ة الوظيفي اللم والس

إنتاجه يتم مكعب متر كل مقابل البشرية  .للموارد
المنتجة● المحالة المياه بيع سعر بإقرار للمؤسسة التجاري الحساب تفعيل خالل من الكفاءة زيادة

المالية مستحقاتها على المؤسسة حصول ضمان مع الكهربائية الطاقة سعر وتعديل محطاتها٬ من
س أس ى عل ة المؤسس ل عم ي ف ة فعال اهمة مس ن م ات الممكن ذه له ا ولم تفيدة المس ات الجه ن م
م يت ا م و وه د٬ العوائ ادة وزي أصولها من تفادة االس م تعظي دف به تخصيصها وتسريع ة٬ تجاري

العالقة ذات والجهات والتنمية االقتصادية الشؤون مجلس مع بالتنسيق تحقيقه على  .العمل
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 06/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنيةعنوان على"المياه جدة"ترد لكم":أمانة أصيل اختصاص المياه منسوب وتخفيض معالجة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء06/09/143922/05/2018 الشكاويتصنيف على الخبرالردود جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب2530العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

الوطنية على"المياه جدة"ترد لكم":أمانة أصيل اختصاص المياه منسوب وتخفيض  معالجة

نشرته ما مع الفهد"سبق"تفاعًال بحي النازل الصرف مشكلة  حول

 

 

اإللكترونية سبق  جدة-صحيفة

ى عل اً تعليق ي؛ الزهران د أحم بن محمد المهندس الوطنية٬ المياه بشركة جدة أعمال وحدة مدير أوضح
من أصيل اختصاص السطحية المياه منسوب وتخفيض معالجة أن الفهد٬ بحي النازل الصرف مشكلة

األمانة  .اختصاصات
 

نشرته ما على رداً الزهراني؛ بعنوان"سبق"وأضاف الماضي٬ جدة"السبت النازل:أمانة الصرف
نا اختصاص ن م س لي د الفه ي ورش..بح ة مكافح ا لـ"دورن ن نثّم ة"سبق"٬ خدم ى عل ها حرص ٬

المصلحة ق تحقي شأنه من ا م كل ي ف ركة الش ه إلي تسعى ا م وهو بقضاياهم٬ ا واهتمامه واطنين الم
للمواطنين الراحة وتوفير  .العامة٬

 

المصلحة ق ويحق واطن٬ والم وطن ال دم يخ ار استفس أو رأي أي ب ة الوطني المياه شركة ترحب وتابع٬
 .العامة
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