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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان هدر مواجهة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة الخبر)ذات جهة

االقتصاديةالمصدر السهيلالكاتب8990العددجريدة خالد

الصفحة االقتصاديةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

المياه هدر  مواجهة

 
 
 
 

السهيل  خالد
- 

نشرته الذي في"االقتصادية"التقرير رد الف نصيب أن كشف ة٬ المملك في المياه استهالك حول أمس
اليوم266يبلغ2017 في العالمية.لترا بالمعدالت مقارنة مرتفعا الرقم هذا يزال  .ال

 
غالية بالدنا في الماء مخاطر.قطرة ى عل ينطوي أمر الماء استهالك في ة49.واإلسراف المائ ي ف

محالة مياه نشربها التي المياه ة.من عالي ك ذل ة اظ.تكلف الحف ي ف ع الجمي ن م إسهاما ب يتطل ر واألم
هدرها وعدم الماء قطرة  .على

 
للغاية سيئا الوضع كان ربما مبكرة٬ فترات منذ المياه تحلية بخطوات المملكة تأخذ لم أصبحنا.لو لقد

المحالة المياه يشرب الذي العالم مستوى على األكبر  .البلد
 

السرف عن والبعد الترشيد ثقافة أذهانهم عن تغيب الناس من كثيرا أن الغريب٬  .الشيء
 

يرة كث ور أم ي ف ا وإنم ط٬ فق اء الم ي ف س لي وظ ملح ر األم ذا بز٬.ه الخ تهالك اس ي ف رف س
رى األخ ة واألغذي ه٬ والفواك راوات٬ دا.والخض ج يرة كب در اله ن ع ة الناجم ام ا.األرق من يرون كث

كبير حجمه النفايات إلى يذهب والذي حاجتهم٬ من أكثر  .يأخذون
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تمرا مس ي بق در اله ن لك اه٬ المي اتورة ف اع ارتف م ورغ اء٬ الم ص يخ ا ز.فيم تحف أن أمول٬ الم ان ك
مستمر اإلسراف إن يقول الحال واقع لكن الهدر٬ تقليل على الناس المرتفعة  .الفاتورة

 
ار األنه ن م مجموعة ضفاف على نعيش وكأننا يتم٬ الصنبور مع ى.التعامل إل اج يحت اد االعتي ذا وه

ضبط  .إعادة
 

حتمي أمر اه المي ي ف فقرا يعاني مكان في بأننا ط.الوعي فق نحن يخصنا ال األمر ذا ه.وه كل الم الع
المياه في وشح عطش حاالت لمواجهة ة.يتهيأ مهم الترشيد مع.وسائل التعامل ي ف د الحمي والسلوك

ضروري أمر والخاصة.الماء الحكومية المنشآت في حتى غائبة الترشيد ثقافة أن المؤسف يندر.من
المنشآت تلك في مستخدمة المياه ترشيد أجهزة تجد  .أن

 
الترشيد ق تحق ة أنظم ق تطبي ة الحكومي زة األجه كل ى عل تفرض ادة٬ ج وات خط ب يتطل ر األم ذا ه

الخاص.المنشود القطاع على تنطبق نفسها  .المسألة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والبيئةعنوان مساجدنا

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة الخبر)ذات جهة

الرياضالمصدر الوعيلالكاتب18230العددجريدة محمد

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 المربعانية

والبيئة  مساجدنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الوعيل  محمد

رددت ت رة فك داً ج ني أعجبت ير٬ خ ل بك ا وأمتن ا وطنن ى عل هللا اده أع المبارك٬ رمضان شهر بمناسبة
للبيئة؟ صديقة مساجدنا تكون أن يمكن كيف وملخصها االجتماعي٬ التواصل وسائل على  أخيراً

 

وسخاء فطري حب بكل ه إلي نزع ون ه علي ا تربين ذي ال التطوعي أو الخيري ل العم حب تثمار وباس
يمكن أننا أعتقد اإلسالمية-تقليدي٬ والشؤون اف األوق وزارة عليها تشرف خطة تثمر-وفق نس أن

الـ ددها ع تجاوز ا ربم والتي مملكتنا٬ في المنتشرة اد100المساجد بإيج اهمة المس ي ف مسجد٬ ف أل
ذكر ي يئاً ش ا تكلفن ولن للبيئة٬ صديق من..مناخ عدد ري ي ف واستخدامها الوضوء اه مي دوير ت د تعي

مجرد ولو مسجد٬ كل حول ة50األشجار قراب ة النهاي ي ف دينا ل ون يك أن ب ة كفيل ن5شجرة٬ ماليي
ائدة الس ة المناخي واء األج ف تلطي ى عل يساعدنا إضافياً رافداً تشكل غيرها٬ أو مثمرة متنوعة٬ شجرة

تشكل وقد وراقيا٬ً جميًال منظرًا وتضفي العام٬ شهور أغلب جزئياً-في اخ-ولو من ضد صد حائط
 .التصحر

 

تعدم لن كما الخير٬ ومحبي األعمال رجال من لها الداعمين وجود تعدم لن بالتأكيد كهذه٬ بسيطة فكرة
ل٬ متكام مجتمعي د جه رة ثم ة النهاي ي ف لنحصد ا٬ ورعايته غرسها في أبنائنا من العديد تطوع أيضاً
ر كبي جزء ى عل تقضي د الجه ن م ل بقلي الصحراء٬ رمال في تتبخر أو سدى تضيع قد مياهاً يستثمر

سدى الضائع الهدر  .من
 

وتوجد ة٬ الطاق استهالك ن م ل وتقل ا٬ علين النفع ب تعود مجتمعياً أخرى أفكاراً تعزز أيضا٬ً الفكرة هذه
ي وف ة٬ المنطق دول ب أغل ا منه اني تع كمشكلة اه المي وشح التصحر ة مواجه ي ف وعمليًا طبيعيًا بديًال
من د العدي ي ف ذى يحت أن ن يمك الصندوق خارج ن وم ذ التنفي وسهل يطًا بس حًال بر تعت ت الوق نفس
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دن الم أو اء األحي مستوى على أكثرها وما األخرى٬ من..المشكالت د العدي ي ف يرًا كث نجده ا م وهو
ا وعوائده أشكالها ف بمختل ة المجتمعي ة الخدم سبل ز تعزي تحاول تي ال والمتحضرة٬ ة المتقدم دول ال

 .ومنافعها
 

أو زه وتعزي ة٬ بواقعي ه ترجمت نى نتم ذي ال ع٬ الرائ وذج النم ذا ه ام أم ا أنن على للتأكيد حاجة في لست
بوجه تنهض ة اجتماعي دعوة ن ولك شجرة٬ مجرد ليس خاللها من نغرس مبتكرة٬ بطرق استنساخه
ل مث ي ف خاصة للخير٬ محب ال أعم رجل أو ادر ق ل ك ودعم وسواعده شبابه صورة وتعزز وطننا٬

السنة أشهر كل في نبراساً يكون أن ينبغي الذي الفضيل٬ الشهر  .هذا

4



 

الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المملكة«عنوان مائدة»رؤية هال«على »2030يا

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

الحياةالمصدر الكاتب20137العددجريدة

الصفحة الحياةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

المملكة« مائدة»رؤية هال«على  »2030يا
 

 

برنامج هال«ملصق  )روتانا(»2030يا
 

 »الحياة«-دبي

امج برن عبر الفضيل٬ الشهر خالل الضوء ل المعيق وجمال الشقيقي مفرح اهال«يسلط ٬»2030ي
المملكة« رؤية من2030على وذلك المستقبل٬ في إنجازه متوقع هو وما أنجز ما عرض خالل من

اإلستوديو في الضيوف مع مباشرة ولقاءات خاصة ميدانية تقارير  .خالل
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شاشة ى عل يعرض الذي ة«البرنامج خليجي ا من»روتان دداً ع ى األول ه حلقات ي ف استضاف ا٬ً يومي
م ومنه تقبلية٬ المس ة المملك ة برؤي المرتبطة مشاريعهم عن للحديث ة الحكومي ات الجه في المسؤولين
ة المملك ة رؤي ق لتحقي ة الهيئ ادرات مب اول تن ذي ال ي التخيف فهد الدكتور لإلحصاء العامة الهيئة رئيس

الضوء2030٬ سلط الذي الحاتم حسن والزراعة والمياه البيئة وزارة في الرؤية تحقيق مكتب وقائد
المستقبلية٬ المملكة رؤية لتحقيق الوزارة مبادرات الحياةعلى جودة لبرنامج التنفيذي ذي(والرئيس ال

الحياة ونمط التحتية البنية على بافقيه)يرتكز  .لؤي
 

اف استض ا اهال«كم ام»2030ي هش تثمار واالس ارة التج وزارة ي ف ة الرؤي ق تحقي ب مكت د قائ
تضم بالمملكة الجديدة العمل منظومة أن إلى تطرق الذي داها8الحسون إح الوزارة تعد ا.جهات فيم

ي ف المسبوق ير وغ ير الكب الحراك عن يباني الش د خال الصحة وزارة ي ف ة الرؤي ب مكت د قائ تحدث
أخرى إلنجازات باإلضافة الصحة  .وزارة

 
بكة ش أمس ه وزعت ان بي ي ف ل المعيق ال جم امج البرن دم مق ال ا«وق هال«أن»روتان ا »2030ي

وجرأة« ّد تح ه في د جدي ة»برنامج الحكومي ات الجه خطط عن تتحدث دة الجدي رة الفك أن موضًحا ٬
في المملكة رؤية الى إضافة ا.2030وأهدافها كم باألرقام كثيرة تفاصيل يعرض البرنامج أن وذكر

ظهرت والنتيجة ل العم ق فري ن م ديدة ش وحماسة ة عالي تجابة اس اك هن أن اً مبين الخطط٬ على يطلع
رمضان في المرضية بالصورة المشاهدين  .أمام

 
المعيقل هال«»:وأضاف للمواضيع»يا إضافة السعودي ع المجتم قضايا عن يتحدث يومي برنامج
تستحدث تي ا»ال أم اهال«٬ و»2030ي فه الً قلي ف يختل ه أن ح ة«فأوض المملك ة رؤي ن ع يتحدث

ام وبأرق فافية ش ل وبك واضح كل ش ي ف ط الخط رض ع ع م تقبل٬ بالمس ه علي بح ستص ذي ال ال والح
ل مجم شكل ي وف يرًا٬ كث ف اختل الوضع اليوم لكن أسود صندوقًا الخطط كانت الماضي ففي واضحة٬

وبسيط سلس بأسلوب الشرائح كل تمس خطط عن  .»سنتحدث
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مناخياعنوان تلوثا األكثر قائمة خارج السعودية المدن

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

الوطنالمصدر الكاتب6445العددجريدة

الصفحة الوطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

مناخيا تلوثا األكثر قائمة خارج السعودية  المدن
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر من39عنوان العالمي الدخل دوالر النحل«مليار »تلقيح

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

المدينةالمصدر الكاتب20118العددجريدة

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

من39 العالمي الدخل دوالر النحل«مليار  »تلقيح
 
 
 

 

 

البيضاني  الباحة-محمد

ح تلقي ن م المي الع دخل ال أن الخازم د أحم دكتور ال الباحة٬ ة منطق ي ف الين النح ة جمعي رئيس كشف
يتجاو الزراعية للمحاصيل منتجات39النحل للنحل المحاصيل تلقيح إلى إضافة سنويًّا٬ دوالر مليار

ى إل إضافة النحل٬ ات ويرق الملكي ذاء والغ النحل وسم والبروبليس اللقاح وحبوب العسل مثل مهمة٬
ة الطبي ل النح ات منتج تخدامات ن.اس واألم ة البيئ ى عل اظ والحف ر الفق ال استئص ي ف ل النح هم ويُس

الريفية والتنمية  .الغذائي
 

ه يؤدي ذي ال األساسي٬ الدور إلى االنتباه سيثير عام كل من للنحل العالمي باليوم االحتفال أن وأضاف
دة جي بصحة والكوكب البشر إبقاء في النحل.النحل ى عل الضوء ليط تس ى إل المي الع وم الي دف ويه

بقائها ظروف وتحسين رئيس  .كملقح
 

ل النح ح دات%75ويلق والمبي ذاء الغ ص نق ل مث كالت٬ المش ن م د للعدي رض ويتع ذاء٬ الغ ن م
واألمن ة البيئ ى عل اظ والحف ر٬ الفق ال استئص ي ف النحل هم ويُس اإلدارة٬ وسوء ات واآلف واألمراض

الريفية والتنمية  .الغذائي
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر تقريرعنوان على يطلع نجران الزراعية«أمير »التنمية

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

المدينةالمصدر الكاتب20118العددجريدة

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

تقرير على يطلع نجران الزراعية«أمير  »التنمية

 
 

التقرير على يطلع جلوي  األمير

 نجران-واس

ارة٬ باإلم ه مكتب ي ف نجران٬ منطقة أمير مساعد٬ بن عبدالعزيز بن جلوي األمير السمو صاحب اطلع
رع ف ام ع دير م ه قدم المنصرم٬ الي الم ام للع ة٬ الزراعي ة التنمي لصندوق السنوي التقرير على أمس٬

بالحارث ين حس ن ب د محم دس المهن ة٬ بالمنطق من.الصندوق يدة الرش ادة القي ه تولي ا بم سموه ّوه ون
تثمار االس يز وتحف ة٬ الطبيعي وارد الم وصون ذائي٬ الغ ن األم ز تعزي أنه ش من ما بكل واهتمام عناية

 .الزراعي
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر طيارعنوان رئيس الفطرية«والد الحادث:»الحياة«لـ»الحياة في التحقيقات نتائج نتلق لم

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

الحياةالمصدر الكاتب20137العددجريدة

الصفحة الحياةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

لألسرة التعازي قدم سلطان بن  بدر

طيار رئيس الفطرية«والد نتائج:»الحياة«لـ»الحياة نتلق لم
الحادث في  التحقيقات

 

 

الشمالني حسين جديع (الطيار  )الحياة.
 

الحجاج–الجوف  صالح

أمس مساء التعازي العزيز عبد بن سلطان بن بدر الجوف منطقة أمير رئيس)اإلثنين(قدم اة وف ي ف
الشمالني جديع حسين الجوف منطقة مجلس عضو لوالده الشمالني حسين جديع  .الطيارين

 

لـ الشمالني في«:»الحياة«وقال زاء الع واجب ديم لتق منزلنا إلى الجوف منطقة أمير بزيارة تشرفنا
ذي وال الشمالني٬ ديع الج د محم حسين جديع الفطرية البيئة لحماية الوطنية الهيئة طياري رئيس ابننا
ف تخفي في نفسي أثر للزيارة وكان الماضي٬ األسبوع الخنفة محمية في طائرته تحطم في المنية وافته

 .»المصاب
ة التهنئ ا فيه دم ق الة رس ه ل وأرسل الحادث٬ وم ي صباح معه تواصل جديع ابنه أن الشمالني وأضاف

المبارك رمضان شهر  .بحلول
وضع وضرورة ا٬ طائراته في سالمة وسائل بإيجاد الفطرية للحياة السعودية الهيئة إلى رسالة ووجَّه
الطائرات ن بي تواصل بكة ش وإيجاد الحوادث٬ هذه مثل في إليه للرجوع طائراتها٬ في أسود صندوق

جارية ماتزال التحقيقات أن مردفاً وزمالئه٬ الطيار عن شيئًا أحد يعلم لم الواقعة يوم ففي  .والهيئة٬
 

ت اة«وعلم ال»الحي االتص ق طري ن م اعدة المس ب طل ان ك مالني الش ديع ج ارين الطي س رئي أن
الحادث مكان في ملقى النقال هاتفه وجد فيما الطائره٬ في عطالً هناك بان وأخبر الشخصي٬  .بجواله

 

الشمالني ار الطي دل٬ الجن ة دوم محافظة في الماضي السبت مساء شيعواً الجوف منطقة أهالي .وكان
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بحضور ة البلدي برة مق ي ف ن ودف دريويش ال امع ج ي ف ه علي الصالة المصلين من غفيرة جموع وأدت
العمل في وزمالئه المنطقة أهالي من كبير  عدد
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر شكرعنوان شهادة استالم الخنفة محمية مدير رفض السبب أعماله"سبق"و..لهذا أبرز ترصد

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

شكر شهادة استالم الخنفة محمية مدير رفض السبب "سبق"و..لهذا
أعماله أبرز  ترصد

زمالئه من ثالثة مع الفطرية الحياة طائرة على عمل رحلة في  توفي

 

الجبل  تبوك-بدر

ة"سبق"حصلت محمي دير م الخضراء تبوك لرابطة المؤسس للعضو مقدمة شكر شهادة صورة على
م ل حيث أيام٬ قبل الفطرية الحياة طائرة سقوط حادث في توفي والذي هللا٬ رحمه الرجاء سعود الخنفة

حياته في استالمها على  .يحرص
 

اج يحت ال التطوعي ل العم أن ب ه لقناعت اء ج استالمها دم ع في حرصه فإن زمالؤه٬ يذكر ما وبحسب

13



 

 

تعطي ت كان وإن الشكر شهادات وأن يبقى٬ س ذي ال و ه ه ووطن ه لدين المرء يقدمه ما وأن شكر٬ إلى
نيته اإلنسان أحسن ما متى مهمة ليست لكنها معنوًيا حافًزا  .لإلنسان

 

لـ الحسين ارق ط راء الخض وك تب ة رابط س مؤس ال ن"سبق"وق م ورة بص الصحيفة زود ذي وال
ام الع ة والفاكه ورد ال بمهرجان ت كان ا بأنه هللا ه رحم ـ اء الرج ـ ا عليه حصل تي ال كر الش هادة ش
ي ف لمشاركته تبوك٬ بمنطقة الوطني والتراث للسياحة العامة الهيئة فرع عام مدير من مقدمة الماضي

الطبيعية المحميات في بيئًيا مستشاًرا بوصفه تطوعيًا الخضراء تبوك رابطة  .جناح
 

وال"وأضاف تصوير ال د نري وال ٬ ل العم ذا ه ول يق ان وك اإلعالم وليس العمل على حريًصا كان
ه معرفت يجب وما بالكامل٬ دوره إيضاح يجب وفاته٬ بعد ولكن هللا٬ من األجر ونبتغي شكر٬ شهادات

بـ الخضراء تبوك برابطة تسجيله فبعد المبادرات من بعدٍد هللا رحمه قام قد بورشة3أنه ارك ش ام أي
أثًرا(العمل تترك إلى)ال المحاضرات15باإلضافة ن م دًدا ع ام وأق ة٬ المحمي منسوبي من شخًصا

ًرا أث ترك ت ال برامج تنفيذ على الفطرية الحياة هيئة موافقة على حصولنا هللا٬ توفيق بعد بجهوده وكان
 .بالمحمية

 

د"وتابع فق بالقليبة٬ النباتي الغطاء لتنمية األول البرنامج بمراحل وشارك الشتالت٬ بشراء ماليًا ساهم
ال بأعم شارك ا كم ة٬ الالزم ة البيئي ارات االستش وقدم والميدانية٬ المكتبية التخطيط اجتماعات حضر

في ورد22الغرس ال ات بمهرجان مشاركته ذلك ك الماضي٬ وكانت)1438-1437(رمضان
عام بالمحمية الغرس أعمال مع عدة2016بدايته د بع ول ويق ل٬ العم ل كام بإعالن يرغب يكن ولَم

ننشرها  .سنين
 

كانت الغرس ة بداي ن٬ المعل رقم ال اوز يتج و فه ه٬ ب ام ق لما اإلجمالي العدد أن من120وأبان تلة ش
ثم والسدر٬ وأخيًرا40الطلح حريًصا1000شتلة٬ ان ك ذلك وك اء٬ تيم افظ مح نها دش والتي شتلة

ة المحمي ة بيئ ن م الرعوي النبات لتنمية باإلعداد يقوم كان فقد النباتي٬ الغطاء تنمية أعمال تنّوع على
وق تف ذور الب من ة كمي ى األول ة للمرحل جّهز د وق ي٬ المواش ألصحاب راٍع م وجود ى عل (حرًصا

ممن)300 ا وغيره والشيح رفج والع كالرمث والطيب الرعوي النبات من عديدة ألنواع بذرة ألف
المحمية من  .انقرض
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تنتجعنوان السعودية عام5.15المزارع خالل بيضة مكة%28..مليار في

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

االقتصاديةالمصدر الكاتب8990العددجريدة

الصفحة االقتصاديةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

تنتج السعودية عام5.15المزارع خالل بيضة في%28..مليار
 مكة

  

الرياض من الثميري السالم  عبد

ي ف ض البي اج إنت ي ف ة المتخصص زارع والم المشاريع اج إنت غ و11بل نح سعودية ة 5.15منطق
الماضي العام خالل بيضة يقارب2017مليار بما يقدر يومي إنتاج بمعدل بيضة٬14  .مليون

 
اطلعت والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل ة حديث إلحصائية اج"االقتصادية"ووفقا إنت ا نم د فق ا٬ عليه

عام في المخصصة والمزارع المشاريع في ام1بنسبة2017البيض بع ة مقارن ة المائ ي 2016ف
نحو المنتج البيض عدد يقدر بيضة5.1الذي  .مليار
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على المكرمة مكة منطقة ومزارع مشاريع اج28واستحوذت بإنت ك وذل البيض اج إنت ن م ة المائ في
نحو1.42 مشاريعها أنتجت التي الرياض منطقة تلتها بيضة1.37بيضة٬  .مليار

 
اج بإنت ك وذل البيض إنتاج في الثالثة المرتبة الشرقية المنطقة احتلت ة1.19فيما منطق ا تليه بيضة٬

بإنتاج اج384القصيم بإنت البيض اج إنت ي ف اطق المن ل أق الجوف ة منطق سجلت فيما بيضة٬ مليون
الماضي860 العام خالل بيضة  .ألف

ى عل فرضته ذي ال ت المؤق الحظر والزراعة٬ اه والمي ة البيئ وزارة رفعت ذي ال الوقت في ذلك يأتي
وسلوفاكيا وألمانيا السويد من والصيصان التفقيس بيض  .استيراد

 
ع رف أن وزارة٬ ال ي ف ة الحيواني ثروة ال مخاطر م تقيي إدارة ام ع دير م ي؛ الحرب سند الدكتور وأوضح
ة المنظم ع موق الل خ ن م الم٬ الع دول ي ف ري البيط حي الص ع الوض ة متابع ى عل اء بن اء ج ر الحظ

ة الحيواني حة للص ة ي)OIE(العالمي عال ور الطي زا إنفلون لمرض دة جدي ؤر ب جيل تس عدم ن تبي إذ
الماضية الثالثة األشهر خالل  .الضراوة

 
ن م أكثر ب ة زراعي اريع مش ل تموي وزارة ال دت اعتم ا اريع150فيم المش ت غط إذ لایر٬ ون ملي

ة الالحم دواجن ال مجاالت ي ف مشاريع شملت ة المملك في مناطق عدة تمويلها على الموافق الزراعية
التمور وتصنيع المحمية  .والبيوت

 
من بأكثر الالحمة الدواجن قطاع تمويل إجمالي ة18وبلغ محمي وت بي مشاريع ل وتموي لایر٬ مليون

بنحو تمور مصنع تمويل إلى إضافة لایر٬ ماليين تسعة من ال11بأكثر م رأس وتمويل لایر٬ مليون
ة بقيم ة زراعي تلزمات مس تيراد اس ل لتموي ة التجاري ارف المص ع م راكة بالش ر مباش ير غ ل عام

لایر112تجاوزت  .مليون
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر البحريةعنوان للمنتجات الجودة تبوك»سمك«شهادة أسماك لشركة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

الجزيرةالمصدر الكاتب16673العددجريدة

الصفحة الجزيرةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

البحرية للمنتجات الجودة تبوك»سمك«شهادة أسماك  لشركة

 

 

ة البحري للمنتجات الجودة شهادة على تبوك أسماك شركة توسعة»سمك«حصلت ل حف خالل ك وذل
إلى»سمك«مشروع الشعار تحمل التي للمنتجات البيع منافذ عدد ع100لزيادة جمي ي ف ع بي نقطة

د الجدي والزراعة والمياه البيئة وزارة مقر في أقيم الذي الحالي٬ العام من ديسمبر بنهاية المملكة أنحاء
الفضلي عبدالمحسن ن ب دالرحمن عب المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير وبرعاية الرياض بمدينة
د محم دكتور ال لم وتس ورة٬ ن يرة األم ة بجامع م أقي ذي ال االستهالكي النمط تشجيع منتدى هامش على

الوزارة ووكيل الوزير نائب من الشهادة تبوك أسماك شركة في العام المدير نائب  .الحجي
 

ع جمي اتف وتك ود الجه بتضافر الشركة ه حققت ذي ال از اإلنج ذا به سعادته عن الحجي الدكتور وعبر
المستزرعة األسماك بتصدير قامت سعودية شركة أول هي تبوك أسماك شركة أن وذكر منسوبيها٬
مراحل ى إل المستزرعة ة الوطني المنتجات وصول ي ف داً جه دخروا ي ن ول المملكة٬ خارج إلى محليا

العالمية السوق في المنتجات وتنافس تضاهي الغذائية والسالمة الجودة في  .متقدمة

17



 

الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية"و"البيئة"عنوان :الحياة النحل" لرعي المحمية المناطق إتاحة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

 

الفطرية"و"البيئة" :الحياة النحل" لرعي المحمية المناطق  إتاحة

 
 

 واس-الرياض
الفطرية للحياة السعودية الهيئة ة,أتاحت التابع ة المحمي اطق المن ن م اع لالنتف النحالين لدخول المجال

اه والمي ة البيئ وزارة ب ة الزراع ة وكال ع م يق التنس د بع ك وذل م٬ نحله ي برع ا منه اع االنتف ا له
أن.والزراعة ادة العي صالح ن ب د أحم دس المهن ة للزراع والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل وكشف

ة المحمي اطق المن دخول ب الين للنح للسماح ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ مع التنسيق أنهت الوزارة
ة الالئح ن م العاشرة ادة الم ق تطبي سياق في وذلك للنحالين مناسبة مراٍع بها تتوفر التي للهيئة التابعة

م رقم الملكي بالمرسوم الصادر النحل تربية لنظام نصت1431-3-13وتاريخ15التنفيذية التي ٬
اً وفق ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ع م التنسيق بعد الطبيعية للمحميات المناحل بدخول السماح على

أساسية ضوابط  .لتسعة
 

ا أبرزه ية األساس وابط الض أن ان وزارة:وأب ال دى ل جلين المس الين للنح ات المحمي ول دخ ر حص
إضافة باب٬ األس ن م سبب ألي المبيدات من نوع أي استخدام وعدم نحال٬ تصريح على والحاصلين
خالل دخول ال ون يك أن على فقط٬ المحلية النحل سالالت تربي التي المناحل على الدخول حصر إلى

ات والنبات ي المراع ير تزه ادة.مواسم العي دس المهن اد ي,وأف مرب ة لرغب ًة تلبي اء ج راء االج ذا ه أن
محصول ادة زي ي ف يسهم ا مم المملكة٬ في الطبيعية المحمية المناطق إلى بالدخول لهم بالسماح النحل
ق المناط ك تل ي ف ه وحمايت اتي النب اء الغط وع لتن ة نتيج ة مرتفع ودة بج ي المحل ل العس

السعودية.المحمية ة بالهيئ الفطرية الحياة على للمحافظة العامة اإلدارة مع التواصل يمكن ولالستفسار
ل اإليمي بر ع أو الوزارة ب ل العس اج وإنت ل المناح إدارة أو ة الفطري اة للحي

E13794@mewa.gov.sa. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر محمياتها"البيئة"عنوان بدخول للنحالين تسمح

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الحدث رصد الكاتب0العددصحيفة

الصفحة الحدثاسم رصد صحيفة الصفحةموقع 0رقم

محمياتها"البيئة" بدخول للنحالين  تسمح

 

 

الحدث علي-رصد  :يحيي
ح تفت ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب الزراعة ة وكال مع بالتنسيق

لها التابعة المحمية المناطق من لالنتفاع النحالين لدخول  .المجال
 

وزارة ال أن ادة العي صالح ن ب د أحم دس المهن ة للزراع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي وكشف
ة التابع ة المحمي اطق المن دخول ب الين للنح للسماح ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ع م التنسيق انهت
ة الالئح ن م رة العاش ادة الم ق تطبي ياق س ي ف ك وذل الين للنح بة مناس راٍع م ا به ر تتوف تي وال ة للهيئ

م رقم الملكي بالمرسوم الصادر النحل تربية لنظام نصت1431-3-13وتاريخ15التنفيذية التي ٬
اً وفق ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ع م التنسيق بعد الطبيعية للمحميات المناحل بدخول السماح على
والحاصلين وزارة ال دى ل المسجلين الين للنح ات المحمي دخول حصر أبرزها أساسية٬ ضوابط لتسعة
حصر ى إل إضافة باب٬ األس ن م سبب ألي دات المبي من نوع أي استخدام وعدم نحال٬ تصريح على
مواسم خالل دخول ال ون يك أن ى عل ط٬ فق ة المحلي النحل سالالت ي ترب تي ال المناحل ى عل دخول ال

والنباتات المراعي  .تزهير
 

ى إل دخول بال م له بالسماح النحل مربي لرغبة تلبيًة جاء االجراء هذا أن للزراعة الوزارة وكيل وأفاد
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ة مرتفع بجودة ي المحل العسل محصول ادة زي ي ف يسهم ا مم ة٬ المملك ي ف ة الطبيعي ة المحمي المناطق
المحمية المناطق تلك في وحمايته النباتي الغطاء لتنوع  .نتيجة

 
اة للحي السعودية ة بالهيئ ة الفطري اة الحي ى عل للمحافظة ة العام االدارة مع التواصل يمكن ولالستفسار
ل االيمي بر ع أو الوزارة ب ل العس اج وإنت ل المناح ادارة او ة الفطري

E13794@mewa.gov.sa. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لدخول9عنوان أساسية الطبيعية”النحَّالين“ضوابط المحميات مناطق

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر برق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة برقاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

لدخول9 أساسية الطبيعية”النحَّالين“ضوابط المحميات  مناطق

 

برق  صحيفة

 الرياض

أنهت الوزارة إن العيادة٬ صالح بن أحمد المهندس للزراعة٬ والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل قال
ة٬ للهيئ ة التابع ة المحمي اطق المن دخول ب الين للنح للسماح ة الفطري للحياة السعودية الهيئة مع التنسيق
ام لنظ ة التنفيذي ة الالئح ن م العاشرة ادة الم ق تطبي ياق س ي ف الين٬ للنح مناسبة مراٍع بها تتوفر والتي

م رقم الملكي بالمرسوم الصادر النحل  .1431-3-13وتاريخ15تربية
 

ة الهيئ ع م يق التنس د بع ة الطبيعي ات للمحمي ل المناح دخول ب ماح الس ى عل رة العاش ادة الم ت ونص
ن للنحالي ات المحمي ول دخ ر حص ا أبرزه ية٬ أساس وابط ض عة لتس ا وفًق ة٬ الفطري اة للحي عودية الس
ألي دات المبي ن م وع ن أي استخدام دم وع نحال٬ تصريح ى عل والحاصلين وزارة ال دى ل المسجلين
ط٬ فق ة المحلي النحل سالالت ي ترب تي ال المناحل ى عل الدخول حصر إلى إضافة األسباب٬ من سبب
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والنباتات المراعي تزهير مواسم خالل الدخول يكون أن  .على
 

م له ماح بالس للنحل َربٍّ ُم ل ك ة لرغب ًة تلبي جاء اإلجراء هذا إن الزراعة وزارة وكيل قال جانبه٬ من
بجودة المحلي العسل محصول زيادة في يسهم مما المملكة٬ في الطبيعية المحمية المناطق إلى بالدخول

المحمية المناطق تلك في وحمايته النباتي الغطاء لتنوع نتيجة  .مرتفعة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية"و"البيئة"عنوان النحل":الحياة لرعي المحمية المناطق إتاحة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الجزيرةالمصدر الكاتب16673العددجريدة

الصفحة الجزيرةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الفطرية"و"البيئة" النحل":الحياة لرعي المحمية المناطق  إتاحة

 

 

ة التابع ة المحمي اطق المن ن م اع لالنتف الين النح لدخول المجال الفطرية٬ للحياة السعودية الهيئة أتاحت
والزراعة والمياه البيئة بوزارة الزراعة وكالة مع التنسيق بعد وذلك نحلهم٬ برعي منها االنتفاع  .لها

 
وزارة ال أن ادة العي صالح ن ب د أحم دس المهن ة للزراع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي وكشف
ة التابع ة المحمي اطق المن دخول ب الين للنح للسماح ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ع م التنسيق أنهت
ة التنفيذي الالئحة من العاشرة المادة تطبيق سياق في وذلك للنحالين مناسبة مراٍع بها تتوفر التي للهيئة

م م رق الملكي بالمرسوم الصادر النحل تربية اريخ15لنظام ى1431-3-13وت عل نصت تي ال ٬
لتسعة اً وفق الفطرية للحياة السعودية الهيئة مع التنسيق بعد الطبيعية للمحميات المناحل بدخول السماح

أساسية  .ضوابط
 

ا أبرزه ية األساس وابط الض أن ان وزارة:وأب ال دى ل جلين المس الين للنح ات المحمي ول دخ ر حص
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إضافة باب٬ األس ن م سبب ألي المبيدات من نوع أي استخدام وعدم نحال٬ تصريح على والحاصلين
خالل دخول ال ون يك أن على فقط٬ المحلية النحل سالالت تربي التي المناحل على الدخول حصر إلى

والنباتات المراعي تزهير  .مواسم
 

ى إل دخول بال م له ماح بالس ل النح ي مرب ة لرغب ًة تلبي اء ج راء االج ذا ه أن ادة٬ العي دس المهن اد وأف
ة مرتفع بجودة ي المحل العسل محصول ادة زي ي ف يسهم ا مم ة٬ المملك ي ف ة الطبيعي ة المحمي المناطق

المحمية المناطق تلك في وحمايته النباتي الغطاء لتنوع  .نتيجة
 

اة للحي السعودية ة بالهيئ ة الفطري اة الحي ى عل للمحافظة ة العام اإلدارة مع التواصل يمكن ولالستفسار
ل اإليمي بر ع أو الوزارة ب ل العس اج وإنت ل المناح إدارة أو ة الفطري

E13794@mewa.gov.sa. 
 

 واس–العاصمة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لدخول9عنوان الطبيعية"النحَّالين"ضوابط المحميات مناطق

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر عاجل الكاتب2520العددصحيفة

الصفحة عاجلاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

التنفيذية الالئحة من العاشرة للمادة  ..تطبيقًا

لدخول9 الطبيعية"النحَّالين"ضوابط المحميات  مناطق

 

 الرياض

العرجاني  مسعود

أنهت الوزارة إن العيادة٬ صالح بن أحمد المهندس للزراعة٬ والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل قال
ة٬ للهيئ ة التابع ة المحمي اطق المن دخول ب الين للنح للسماح ة الفطري للحياة السعودية الهيئة مع التنسيق
ام لنظ ة التنفيذي ة الالئح ن م العاشرة ادة الم ق تطبي ياق س ي ف الين٬ للنح مناسبة مراٍع بها تتوفر والتي

م رقم الملكي بالمرسوم الصادر النحل  .1431-3-13وتاريخ15تربية
 

ة الهيئ ع م يق التنس د بع ة الطبيعي ات للمحمي ل المناح دخول ب ماح الس ى عل رة العاش ادة الم ت ونص
ن للنحالي ات المحمي ول دخ ر حص ا أبرزه ية٬ أساس وابط ض عة لتس ا وفًق ة٬ الفطري اة للحي عودية الس
ألي دات المبي ن م وع ن أي استخدام دم وع نحال٬ تصريح ى عل والحاصلين وزارة ال دى ل المسجلين
ط٬ فق ة المحلي النحل سالالت ي ترب تي ال المناحل ى عل الدخول حصر إلى إضافة األسباب٬ من سبب

والنباتات المراعي تزهير مواسم خالل الدخول يكون أن  .على
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م له ماح بالس للنحل َربٍّ ُم ل ك ة لرغب ًة تلبي جاء اإلجراء هذا إن الزراعة وزارة وكيل قال جانبه٬ من
بجودة المحلي العسل محصول زيادة في يسهم مما المملكة٬ في الطبيعية المحمية المناطق إلى بالدخول

المحمية المناطق تلك في وحمايته النباتي الغطاء لتنوع نتيجة  .مرتفعة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر محمياتها"البيئة"عنوان بدخول للنحالين تسمح

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الرياضالمصدر الكاتب18230العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

محمياتها"البيئة" بدخول للنحالين  تسمح

 

 

المبارك-الرياض  سعيد

ح تفت ة الفطري اة للحي عودية الس ة الهيئ والزراعة٬ اه والمي ة البيئ وزارة ب ة الزراع ة وكال ع م بالتنسيق
لها التابعة المحمية المناطق من لالنتفاع النحالين لدخول  .المجال

 

وزارة ال أن ادة العي صالح ن ب د أحم دس المهن ة للزراع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي وكشف
ة التابع ة المحمي اطق المن دخول ب الين للنح للسماح ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ع م التنسيق انهت
ة الالئح ن م رة العاش ادة الم ق تطبي ياق س ي ف ك وذل الين للنح بة مناس راٍع م ا به ر تتوف تي وال ة للهيئ

م رقم الملكي بالمرسوم الصادر النحل تربية لنظام نصت1431-3-13وتاريخ15التنفيذية التي ٬
اً وفق ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ع م التنسيق بعد الطبيعية للمحميات المناحل بدخول السماح على
والحاصلين وزارة ال دى ل المسجلين الين للنح ات المحمي دخول حصر أبرزها أساسية٬ ضوابط لتسعة
حصر ى إل إضافة باب٬ األس ن م سبب ألي دات المبي من نوع أي استخدام وعدم نحال٬ تصريح على
مواسم خالل دخول ال ون يك أن ى عل ط٬ فق ة المحلي النحل سالالت ي ترب تي ال المناحل ى عل دخول ال

والنباتات المراعي  .تزهير
 

27



 

 

ى إل دخول بال م له بالسماح النحل مربي لرغبة تلبيًة جاء االجراء هذا أن للزراعة الوزارة وكيل وأفاد
ة مرتفع بجودة ي المحل العسل محصول ادة زي ي ف يسهم ا مم ة٬ المملك ي ف ة الطبيعي ة المحمي المناطق

المحمية المناطق تلك في وحمايته النباتي الغطاء لتنوع  .نتيجة
 

اة للحي السعودية ة بالهيئ ة الفطري اة الحي ى عل للمحافظة ة العام االدارة مع التواصل يمكن ولالستفسار
ل االيمي بر ع أو الوزارة ب ل العس اج وإنت ل المناح ادارة او ة الفطري

E13794@mewa.gov.sa. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الفطريةعنوان النحل"الحياة لرعى المحمية المناطق دخول للنحالين تسمح

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16413العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

الفطرية النحل"الحياة لرعى المحمية المناطق دخول للنحالين  تسمح
 

 

 الرياض-واس

الفطرية للحياة السعودية الهيئة ة,أتاحت التابع ة المحمي اطق المن ن م اع لالنتف النحالين لدخول المجال
والزراعة والمياه البيئة بوزارة الزراعة وكالة مع التنسيق بعد وذلك نحلهم٬ برعي منها االنتفاع  .لها

 

وزارة ال أن ادة العي صالح ن ب د أحم دس المهن ة للزراع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي وكشف
ة التابع ة المحمي اطق المن دخول ب الين للنح للسماح ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ع م التنسيق أنهت
ة التنفيذي الالئحة من العاشرة المادة تطبيق سياق في وذلك للنحالين مناسبة مراٍع بها تتوفر التي للهيئة

م م رق الملكي بالمرسوم الصادر النحل تربية اريخ15لنظام ى1431-3-13وت عل نصت تي ال ٬
لتسعة اً وفق الفطرية للحياة السعودية الهيئة مع التنسيق بعد الطبيعية للمحميات المناحل بدخول السماح

أساسية  .ضوابط
 

ا أبرزه ية األساس وابط الض أن ان وزارة:وأب ال دى ل جلين المس الين للنح ات المحمي ول دخ ر حص
إضافة باب٬ األس ن م سبب ألي المبيدات من نوع أي استخدام وعدم نحال٬ تصريح على والحاصلين
خالل دخول ال ون يك أن على فقط٬ المحلية النحل سالالت تربي التي المناحل على الدخول حصر إلى

والنباتات المراعي تزهير  .مواسم
 

اد العي دس المهن اد ى,ةوأف إل دخول بال م له ماح بالس ل النح ي مرب ة لرغب ًة تلبي اء ج راء االج ذا ه أن
ة مرتفع بجودة ي المحل العسل محصول ادة زي ي ف يسهم ا مم ة٬ المملك ي ف ة الطبيعي ة المحمي المناطق

المحمية المناطق تلك في وحمايته النباتي الغطاء لتنوع  .نتيجة
 

اة للحي السعودية ة بالهيئ ة الفطري اة الحي ى عل للمحافظة ة العام اإلدارة مع التواصل يمكن ولالستفسار
ل اإليمي بر ع أو الوزارة ب ل العس اج وإنت ل المناح إدارة أو ة الفطري

E13794@mewa.gov.sa. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية”و”البيئة”عنوان النحل:”الحياة لرعي المحمية المناطق إتاحة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الدواسر وداي الكاتب0العددصحيفة

الصفحة الدواسراسم وادي صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

الفطرية”و”البيئة” النحل:”الحياة لرعي المحمية المناطق  إتاحة
 
 
 

 واس

 الرياض

الفطرية للحياة السعودية الهيئة ة,أتاحت التابع ة المحمي اطق المن ن م اع لالنتف النحالين لدخول المجال
والزراعة والمياه البيئة بوزارة الزراعة وكالة مع التنسيق بعد وذلك نحلهم٬ برعي منها االنتفاع  .لها

 

وزارة ال أن ادة العي صالح ن ب د أحم دس المهن ة للزراع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي وكشف
ة التابع ة المحمي اطق المن دخول ب الين للنح للسماح ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ع م التنسيق أنهت
ة التنفيذي الالئحة من العاشرة المادة تطبيق سياق في وذلك للنحالين مناسبة مراٍع بها تتوفر التي للهيئة

م م رق الملكي بالمرسوم الصادر النحل تربية اريخ15لنظام ى1431-3-13وت عل نصت تي ال ٬
لتسعة اً وفق الفطرية للحياة السعودية الهيئة مع التنسيق بعد الطبيعية للمحميات المناحل بدخول السماح

أساسية  .ضوابط
 

ا أبرزه ية األساس وابط الض أن ان وزارة:وأب ال دى ل جلين المس الين للنح ات المحمي ول دخ ر حص
إضافة باب٬ األس ن م سبب ألي المبيدات من نوع أي استخدام وعدم نحال٬ تصريح على والحاصلين
خالل دخول ال ون يك أن على فقط٬ المحلية النحل سالالت تربي التي المناحل على الدخول حصر إلى

والنباتات المراعي تزهير  .مواسم
 

ادة العي دس المهن اد ى,وأف إل دخول بال م له ماح بالس ل النح ي مرب ة لرغب ًة تلبي اء ج راء االج ذا ه أن
ة مرتفع بجودة ي المحل العسل محصول ادة زي ي ف يسهم ا مم ة٬ المملك ي ف ة الطبيعي ة المحمي المناطق

المحمية المناطق تلك في وحمايته النباتي الغطاء لتنوع  .نتيجة
 

اة للحي السعودية ة بالهيئ ة الفطري اة الحي ى عل للمحافظة ة العام اإلدارة مع التواصل يمكن ولالستفسار
ل اإليمي بر ع أو الوزارة ب ل العس اج وإنت ل المناح إدارة أو ة الفطري

E13794@mewa.gov.sa. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية«و»البيئة«عنوان النحل:»الحياة لرعي المحمية المناطق إتاحة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

عكاظالمصدر الكاتب18897العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الفطرية«و»البيئة« النحل:»الحياة لرعي المحمية المناطق  إتاحة

 
 

 )الرياض(»عكاظ«

ة التابع ة المحمي اطق المن ن م اع لالنتف الين النح لدخول المجال الفطرية٬ للحياة السعودية الهيئة أتاحت
والزراعة والمياه البيئة بوزارة الزراعة وكالة مع التنسيق بعد وذلك نحلهم٬ برعي منها االنتفاع  .لها

 
وزارة ال أن ادة العي صالح ن ب د أحم دس المهن ة للزراع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي وكشف
ة التابع ة المحمي اطق المن دخول ب الين للنح للسماح ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ع م التنسيق أنهت
ة التنفيذي الالئحة من العاشرة المادة تطبيق سياق في وذلك للنحالين مناسبة مراٍع بها تتوفر التي للهيئة

م م رق الملكي بالمرسوم الصادر النحل تربية اريخ15لنظام ى1431-3-13وت عل نصت تي ال ٬
لتسعة اً وفق الفطرية للحياة السعودية الهيئة مع التنسيق بعد الطبيعية للمحميات المناحل بدخول السماح

أساسية  .ضوابط
 

ا أبرزه ية األساس وابط الض أن ان وزارة:وأب ال دى ل جلين المس الين للنح ات المحمي ول دخ ر حص
إضافة باب٬ األس ن م سبب ألي المبيدات من نوع أي استخدام وعدم نحال٬ تصريح على والحاصلين
خالل دخول ال ون يك أن على فقط٬ المحلية النحل سالالت تربي التي المناحل على الدخول حصر إلى
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والنباتات المراعي تزهير  .مواسم
 

ى إل دخول بال م له ماح بالس ل النح ي مرب ة لرغب ًة تلبي اء ج راء االج ذا ه أن ادة٬ العي دس المهن اد وأف
ة مرتفع بجودة ي المحل العسل محصول ادة زي ي ف يسهم ا مم ة٬ المملك ي ف ة الطبيعي ة المحمي المناطق

المحمية المناطق تلك في وحمايته النباتي الغطاء لتنوع  .نتيجة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية"عنوان لديها"الحياة المحمية بالمناطق لالنتفاع النحالين لدخول المجال تفتح

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب2531العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الفطرية" بالمناطق"الحياة لالنتفاع النحالين لدخول المجال تفتح
لديها  المحمية

مع مرتفعة"الزراعة"بالتنسيق بجودة المحلي العسل إنتاج  لزيادة

 

 

الهواملة  الرياض-مسلّم

ة٬ الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ فتحت والزراعة٬ اه والمي البيئة بوزارة الزراعة وكالة مع بالتنسيق
نحلهم برعي منها واالنتفاع لها٬ التابعة المحمية المناطق من لالنتفاع النحالين لدخول  .المجال

 

ادة العي صالح ن ب د أحم دس المهن للزراعة والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل كشف التفاصيل٬ وفي
المحمية المناطق بدخول للنحالين للسماح الفطرية للحياة السعودية الهيئة مع التنسيق أنهت الوزارة أن
ن م رة العاش ادة الم ق تطبي سياق ي ف ك وذل الين٬ للنح بة مناس راٍع م ا به ر تتوف تي وال ة٬ للهيئ ة التابع

م م رق الملكي بالمرسوم الصادر النحل تربية لنظام التنفيذية اريخ15الالئحة 13/3/1431وت
 .هـ

 

اة للحي السعودية ة الهيئ ع م التنسيق بعد الطبيعية للمحميات المناحل بدخول السماح على المادة وتنص
وزارة ال دى ل المسجلين للنحالين المحميات دخول حصر أبرزها أساسية٬ ضوابط لتسعة وفقاً الفطرية
إضافة باب٬ األس ن م سبب ألي المبيدات من نوع أي استخدام وعدم نحال٬ تصريح على والحاصلين
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خالل دخول ال ون يك أن على فقط٬ المحلية النحل سالالت تربي التي المناحل على الدخول حصر إلى
والنباتات المراعي تزهير  .مواسم

 

اد ادة"وأف المناطق"العي ى إل دخول بال م له بالسماح النحل ي مرب ة لرغب ًة تلبي اء ج اإلجراء ذا ه أن
وع لتن نتيجة ة مرتفع بجودة المحلي العسل محصول زيادة في يسهم مما المملكة٬ في الطبيعية المحمية

المحمية المناطق تلك في وحمايته النباتي  .الغطاء
 

اة للحي السعودية ة بالهيئ ة الفطري اة الحي ى عل للمحافظة ة العام اإلدارة مع التواصل يمكن ولالستفسار
ل اإليمي بر ع أو الوزارة ب ل العس اج وإنت ل المناح إدارة أو ة E13794الفطري

@mewa.gov.sa. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النحلعنوان لرعي المحمية المناطق إتاحة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المستهلكالمصدر الكاتب0العددااللكترونيةصحيفة

الصفحة المستهلكاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

 

 

النحل لرعي المحمية المناطق  إتاحة
 

 

 

 

 

 

الرياض من  المستهلك

عن ة الفطري اة للحي السعودية الهيئة وبالتعاون والزراعة٬ والمياه البيئة بوزارة الزراعة وكالة اعلنت
نحلهمفتح برعي منها االنتفاع لها التابعة المحمية المناطق من لالنتفاع النحالين لدخول  .المجال
 

وزارة ال أن ادة العي صالح ن ب د أحم دس المهن ة للزراع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي وكشف
ة التابع ة المحمي اطق المن دخول ب الين للنح للسماح ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ع م التنسيق انهت
ة الالئح ن م رة العاش ادة الم ق تطبي ياق س ي ف ك وذل الين للنح بة مناس راٍع م ا به ر تتوف تي وال ة للهيئ

م رقم الملكي بالمرسوم الصادر النحل تربية لنظام نصت1431-3-13وتاريخ15التنفيذية التي ٬
اً وفق ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ع م التنسيق بعد الطبيعية للمحميات المناحل بدخول السماح على
والحاصلين وزارة ال دى ل المسجلين الين للنح ات المحمي دخول حصر أبرزها أساسية٬ ضوابط لتسعة
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حصر ى إل إضافة باب٬ األس ن م سبب ألي دات المبي من نوع أي استخدام وعدم نحال٬ تصريح على
مواسم خالل دخول ال ون يك أن ى عل ط٬ فق ة المحلي النحل سالالت ي ترب تي ال المناحل ى عل دخول ال

والنباتات المراعي  .تزهير
 

ى إل دخول بال م له بالسماح النحل مربي لرغبة تلبيًة جاء االجراء هذا أن للزراعة الوزارة وكيل وأفاد
ة مرتفع بجودة ي المحل العسل محصول ادة زي ي ف يسهم ا مم ة٬ المملك ي ف ة الطبيعي ة المحمي المناطق

المحمية المناطق تلك في وحمايته النباتي الغطاء لتنوع  .نتيجة
 

اة للحي السعودية ة بالهيئ ة الفطري اة الحي ى عل للمحافظة ة العام االدارة مع التواصل يمكن ولالستفسار
ل االيمي بر ع أو الوزارة ب ل العس اج وإنت ل المناح ادارة او ة الفطري

E13794@mewa.gov.sa. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية”و”البيئة”عنوان النحل:”الحياة لرعي المحمية المناطق إتاحة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر المناطق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة المناطقاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

الفطرية”و”البيئة” النحل:”الحياة لرعي المحمية المناطق  إتاحة

 

 

 واس-المناطق

الفطرية للحياة السعودية الهيئة ة,أتاحت التابع ة المحمي اطق المن ن م اع لالنتف النحالين لدخول المجال
والزراعة والمياه البيئة بوزارة الزراعة وكالة مع التنسيق بعد وذلك نحلهم٬ برعي منها االنتفاع  .لها

 
وزارة ال أن ادة العي صالح ن ب د أحم دس المهن ة للزراع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي وكشف
ة التابع ة المحمي اطق المن دخول ب الين للنح للسماح ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ع م التنسيق أنهت
ة التنفيذي الالئحة من العاشرة المادة تطبيق سياق في وذلك للنحالين مناسبة مراٍع بها تتوفر التي للهيئة

م م رق الملكي بالمرسوم الصادر النحل تربية اريخ15لنظام ى1431-3-13وت عل نصت تي ال ٬
لتسعة اً وفق الفطرية للحياة السعودية الهيئة مع التنسيق بعد الطبيعية للمحميات المناحل بدخول السماح

أساسية  .ضوابط
 

ا أبرزه ية األساس وابط الض أن ان وزارة:وأب ال دى ل جلين المس الين للنح ات المحمي ول دخ ر حص

37



 

 

إضافة باب٬ األس ن م سبب ألي المبيدات من نوع أي استخدام وعدم نحال٬ تصريح على والحاصلين
خالل دخول ال ون يك أن على فقط٬ المحلية النحل سالالت تربي التي المناحل على الدخول حصر إلى

والنباتات المراعي تزهير  .مواسم
 

ادة العي دس المهن اد ى,وأف إل دخول بال م له ماح بالس ل النح ي مرب ة لرغب ًة تلبي اء ج راء االج ذا ه أن
ة مرتفع بجودة ي المحل العسل محصول ادة زي ي ف يسهم ا مم ة٬ المملك ي ف ة الطبيعي ة المحمي المناطق

المحمية المناطق تلك في وحمايته النباتي الغطاء لتنوع  .نتيجة
 

اة للحي السعودية ة بالهيئ ة الفطري اة الحي ى عل للمحافظة ة العام اإلدارة مع التواصل يمكن ولالستفسار
ل اإليمي بر ع أو الوزارة ب ل العس اج وإنت ل المناح إدارة أو ة الفطري

E13794@mewa.gov.sa. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النحلعنوان لرعي المحمية المناطق إتاحة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الشرقالمصدر الكاتب2362العددجريدة

الصفحة الشرقاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

النحل لرعي المحمية المناطق  إتاحة

 

العنزي–الرياض  رائد

ح تفت ة الفطري اة للحي عودية الس ة الهيئ والزراعة٬ اه والمي ة البيئ وزارة ب ة الزراع ة وكال ع م بالتنسيق
نحلهم برعي منها االنتفاع لها التابعة المحمية المناطق من لالنتفاع النحالين لدخول  .المجال

 

وزارة ال أن ادة العي صالح ن ب د أحم دس المهن ة للزراع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي وكشف
ة التابع ة المحمي اطق المن دخول ب الين للنح للسماح ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ع م التنسيق انهت
ة الالئح ن م رة العاش ادة الم ق تطبي ياق س ي ف ك وذل الين للنح بة مناس راٍع م ا به ر تتوف تي وال ة للهيئ

م رقم الملكي بالمرسوم الصادر النحل تربية لنظام نصت1431-3-13وتاريخ15التنفيذية التي ٬
اً وفق ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ع م التنسيق بعد الطبيعية للمحميات المناحل بدخول السماح على
والحاصلين وزارة ال دى ل المسجلين الين للنح ات المحمي دخول حصر أبرزها أساسية٬ ضوابط لتسعة
حصر ى إل إضافة باب٬ األس ن م سبب ألي دات المبي من نوع أي استخدام وعدم نحال٬ تصريح على
مواسم خالل دخول ال ون يك أن ى عل ط٬ فق ة المحلي النحل سالالت ي ترب تي ال المناحل ى عل دخول ال

والنباتات المراعي  .تزهير
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ى إل دخول بال م له بالسماح النحل ي مرب ة لرغب ًة تلبي اء ج االجراء أن للزراعة وزارة ال ل وكي اد وأف
ة مرتفع بجودة ي المحل العسل محصول ادة زي ي ف يسهم ا مم ة٬ المملك ي ف ة الطبيعي ة المحمي المناطق

المحمية المناطق تلك في وحمايته النباتي الغطاء لتنوع  .نتيجة
 

اة للحي السعودية ة بالهيئ ة الفطري اة الحي ى عل للمحافظة ة العام االدارة مع التواصل يمكن ولالستفسار
االيميل عبر أو بالوزارة العسل وإنتاج المناحل ادارة او  E13794@mewa.gov.sالفطرية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

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

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الشرقالمصدر الكاتب2362العددجريدة

الصفحة الشرقاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

الرياض وأمانة والدواء الغذاء هيئة مع  بالتعاون

الخضار"البيئة" وأسواق المزارع على التفتيشية جوالتها  تواصل

 

العنزي–الرياض  رائد

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(

الغازي الكروماتوجرافي وجهاز ٬)GCMSMS(مبيدات أي من المجموعة العينات خلو وثبت ٬. 
 

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 م1/1/2018ي
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 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الرياض:بالصورعنوان في الخضار وأسواق المزارع تفتيش

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الوئام الكاتب0العددصحيفة

الصفحة الوئاماسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

الرياض وأمانة والدواء الغذاء مع  بالتعاون

الرياض:بالصور في الخضار وأسواق المزارع  تفتيش

 
 

العنزي-الوئام-الرياض  :رائد
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
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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
2018. 

 

ائل الس اتوجرافي الكروم جهاز من كل على الواحدة العينة حقن خالل از)LC/MSMS(من 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
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 07/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر النحلعنوان لرعي المحمية المناطق إتاحة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

مكةالمصدر الكاتب1592العددصحيفة

الصفحة مكةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

النحل لرعي المحمية المناطق  إتاحة
 
 
 
 

 

 
 الرياض-مكة

لها التابعة المحمية المناطق من لالنتفاع النحالين لدخول المجال الفطرية للحياة السعودية الهيئة أتاحت
والزراعة والمياه البيئة بوزارة الزراعة وكالة مع التنسيق بعد وذلك نحلهم٬ برعي منها  .االنتفاع

 
التنسيق أنهت الوزارة أن العيادة أحمد المهندس للزراعة والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل وأوضح
ر تتوف تي ال ة للهيئ ة التابع المحمية المناطق بدخول للنحالين للسماح الفطرية للحياة السعودية الهيئة مع
ة تربي ام لنظ ة التنفيذي ة الالئح ن م العاشرة ادة الم ق تطبي ياق س ي ف ك وذل الين٬ للنح مناسبة مراع بها

م رقم الملكي بالمرسوم الصادر بدخول1431-3-13وتاريخ15النحل السماح على نصت التي ٬
وابط ض عة لتس ا وفق ة٬ الفطري اة للحي عودية الس ة الهيئ ع م يق التنس د بع ة الطبيعي ات للمحمي ل المناح

 .أساسية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر كبيرا:دراسةعنوان رواجا تشهد اإلنترنت عبر البرية الحيوانات تجارة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و الخبر)البيئة جهة

االقتصاديةالمصدر الكاتب8990العددجريدة

الصفحة االقتصاديةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

كبيرا:دراسة رواجا تشهد اإلنترنت عبر البرية الحيوانات  تجارة

  

أ-)ألمانيا(هامبورج ب  د

وم الي نشرت دراسة ي ف وان٬ الحي ة لرعاي دولي ال الصندوق ن م ة البيئ ة حماي مجال ي ف براء خ ذكر
كبيرا رواجا تشهد اإلنترنت عبر البرية الحيوانات تجارة أن  .األربعاء٬

 
اإلنترنت بر ع أسواق ي ف ات الحيوان منتجات أو ة الحي ات الحيوان آالف ع بي م ت بأنه الدراسة وأفادت

وروسيا وبريطانيا وفرنسا ألمانيا من  .بكل
 

وجدوا أنهم عن الخبراء شمل5381وكشف ى11772إعالنا عل باالنقراض مهددا 106حيوانا
دوالر ماليين أربعة نحو الحيوانات تلك قيمة وبلغت إلكترونية٬  .بوابة

 
العاج بمنتجات تتعلق المكتشفة اإلعالنات جميع خمس نحو أن  .وأوضحوا

 
بألمانيا الحيوان لرعاية الدولي الصندوق يرأس الذي كليس روبرت "وقال يمكنك: فقط نقرات ببضع

وم الي ن م ت وق أي ي ف ة غريب اوات ببغ أو ة عمالق ابين ثع أو ة حي سالحف أو ة عاجي منتجات شراء
كبيرة مخاطر  ."وبدون

 
ام ع تأسست تي ال الدولية المنظمة من1969وتدعو ثر أك ي ف ب مكات ديها تشديد40ول ى إل ة دول
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اإلنترنت عبر البرية الحيوانات بيع على  .القوانين
 

ديري م ى عل ويجب وانين الق ديد تش يجب ٬ فعال بشكل التجارة هذه من الحد أجل من إنه كليس وقال
المحمية األنواع وشراء لبيع صارمة معايير لديهم تكون أن اإللكترونية  .المواقع

47



 

الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر دارعنوان عين هجرة عن المياه يقطع مضخة سقوط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 الشكاويتصنيف على الخبرالردود جهة

الوطنالمصدر الكاتب6445العددجريدة

الصفحة الوطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

دار عين هجرة عن المياه يقطع مضخة  سقوط
 

مهري:بقيق آل      محمد

د فه الشرقية ة بالمنطق اه المي لخدمات الرسمي المتحدث واإلعالم٬ العامة العالقات إدارة مدير كشف
لـ اه»الوطن«العنزي المي بكات لش والصيانة التشغيل اول مق ن م ة الدوري الصيانة ال أعم خالل أنه ٬

ي ف ة العامل المضخة سقطت الماضي٬ عبان ش ة نهاي ي ف دة٬ الجدي دار ن عي هجرة آبار ألحد بالهجرة
ن م ثر أك ن م ذى تتغ تي وال الهجرة٬ شبكات من جزء إلى مؤقتا المياه ضخ توقف إلى أدى مما البئر٬

 .مصدر
 

م ت تي ال الصهاريج ق طري عن الحاصل النقص بتعويض قام بقيق في المياه فرع أن العنزي وأوضح
م يت ا كم وي٬ والعل األرضي التخزين سبل يمتلك من خصوصا بالمياه٬ السكان لتزويد بها الهجرة دعم
المضخة٬ استخراج ال أعم ن م اء االنته ن لحي الشبكات ي ف لضخها للخزان اه المي ن م ات كمي ضخ
ة نهاي سيعود المياه ضخ أن إلى مشيرا المجال٬ هذا في المتخصصة الشركات إحدى إلى أوكلت والتي
ن عي هجرة ة منظوم ي ف الضخ أعمال ومساندتها المضخة تشغيل بعد العمل لخطة وفقا األسبوع٬ هذا

 .دار
 

إن دار٬ ن عي سكان أحد الهاجري٬ ناصر قال جهته٬ ذ«من من اه المي انقطاع انون يع الهجرة سكان
من ان10أكثر ث مصدر يوجد ال ه ألن رمضان٬ ي ف خاصة ير كب إحراج ي ف م له تسبب ا مم ام٬ أي

مستمر بشكل اإلنسان ويحتاجها الحياة شريان تعّد التي بالمياه  .»لتزويدهم
 

توجد ال ا أنه ا كم اه٬ المي صهاريج من ل قلي دد بع الهجرة زود بقيق في المياه فرع أن الهاجري وبيّن
اه المي واز أه أن بحجة اه٬ بالمي ازل المن د تزوي الصهاريج ائقي س رفض ى إل إضافة تمر٬ مس بشكل
النقطاع حل بوضع اه المي مصلحة في المسؤولين األهالي مطالبات وسط منازلهم٬ تطول وال قصيرة

الصيف فترة في خاصة منازلهم٬ عن المتكرر  .المياه
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 07/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر “األحساء”مراح“فيعنوان تفتيش… عنها”غرفة الجهات صمت وسط ضحيتها !!تنتظر

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألربعاء07/09/143923/05/2018 الشكاويتصنيف على الخبرالردود جهة

نيوزالمصدر االحساء الكاتب0العددصحيفة

الصفحة نيوزاسم االحساء صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

“األحساء”مراح“في تفتيش… صمت”غرفة وسط ضحيتها تنتظر
عنها  !!الجهات

 
 
 

وجود من األحساء شمال المراح بلدة مواطنو تفتيش“استغرب بشكل”غرفة ة طويل فترة منذ مفتوحة
الطريق سالكي  .يهدد
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فترة منذ مفتوحة الصحي بالصرف الخاصة الغرفة أن المواطنون ىوأوضح األول لضحيتها انتظاراً
الوضع مع بالتعامل وتقوم الجهات معها تتفاعل  .حتى

 

عبر المواطنون وز“وناشد ني اء أضرار”األحس ة آي وع لوق اً تفادي المشكلة ذه ه ع م التعامل بسرعة
مساكن من القرب ب المراح ب العوضية حي د عي مصلى خلف الغرفة تقع حيث السن والكبار لألطفال

 .المواطنين
 

أن إلى اإلشارة نيوز“تجدر المطروحة٬”األحساء ادة الم ى عل المسؤولين ردود الستقبال الباب تفتح
رقم ب اب الواتس ق تطبي بر ع اتهم ومالحظ واطنين الم ائل رس تقبل تس أن رها يس ا ”كم

0503777715”. 
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قياسي وقت مع..في تتفاعل بالعيون المياه تفتيش“خدمات ”غرفة
المراح سكان  تؤرق

 

 

المرشد  سعود

التفتيش ة غرف إغالق ب العيون ب اه المي خدمات وحدة قامت ساعة نصف من أقل وفي سريع تفاعل في
ت الوق ي ف شاكرين قياسي٬ ت وق ي ف المشكلة لحل شكرهم عن المواطنين عبر جانبهم٬ من المكشوفة

صحيفة نيوز“نفسه للمسؤول”األحساء صوتهم  .إليصال
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