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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان الخدمات:وزارة جودة رفع وتدعم للمياه جديدة مصادر تضيف حائل في الشريفين الحرمين خادم دشنها التي المشروعات
وكفاءتها

الخبر الخبرالجمعة-09/11/2018-02/03/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

البيئة خادم:وزارة دشنها التي المشروعات
جديدة مصادر تضيف حائل في الشريفين الحرمين

وكفاءتها الخدمات جودة رفع وتدعم  للمياه

 

 واس-الرياض
ك المل ريفين الش الحرمين ادم خ تدشين والزراعة والمياه البيئة وزارة ثمنت

عود س آل عبدالعزيز بن هللا-سلمان ل٬-حفظه حائ ة لمنطق ه زيارت خالل
تضمنت ة٬ التنموي المشروعات ن م دد ة15لع بتكلف ًا وبيئي ًا مائي مشروعًا

اوز ع500تتج وض ا كم لایر ون هللا-ملي ده رة-أي لعش اس األس ر حج
تتجاوز بتكلفة أخرى لایر400مشروعات  .مليون

 

ستسهم المشروعات هذه أن الوزارة هللا-وأكدت مصادر-بإذن إيجاد في
ع توزي قطاع توجه ضمن ل حائ ة منطق ي ف وارد الم تدامة واس دة جدي ة مائي
اه المي الي مج ي ف دماتي الخ ع والتوس اه المي على الطلب إدارة لتحسين المياه
المقدمة الخدمات جودة وتحسين التشغيل كفاءة رفع من تتضمنه بما  .والبيئة

 

ه:"وقالت أهداف ذ تنفي ي ف القطاع الستراتيجية تطبيقاً تأتي المشروعات إن
ادرات مب ذ تنفي على والمبنية المقررة الزمنية الجداول وفق المقررة التنموية
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ني الوط ول التح امج ة2020برن المملك ة ى2030ورؤي إل ة الرامي
ف لمختل ة والبيئي ة المائي ة المنظوم ال إيص ي ف تهدفة المس ب للنس ول الوص
ات توجيه ع م إنسجاما ة٬ العالمي ايير المع أفضل وفق وذلك المملكة٬ مناطق

األمين عهده ولي وسمو الشريفين٬ الحرمين هللا-خادم  .-حفظهما
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يدشنعنوان الحرمين في259خادم حائل8مشروعا في قطاعات

الخبر الخبرالجمعة-09/11/2018-02/03/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد9160العددالكاتب 1تكرار

يدشن الحرمين في259خادم 8مشروعا
حائل في  قطاعات

 
 

الرياض»االقتصادية  من
 
 

ل٬ حائ ة منطق الي أه ا٬ أج قصر في أمس عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم استقبل
ن ب د محم ير األم بحضور ة٬ المنطق ي ف ة التنموي المشروعات ن م دد لع األساس حجر ووضع ودشن

الدفاع وزير الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي  .سلمان
 

ز عبدالعزي ن ب سعد ن ب دالعزيز عب ير األم وصوله٬ دى ل الشريفين الحرمين ادم خ تقبال اس في وكان
حائل منطقة أمير نائب عبدالعزيز بن مقرن بن فهد بن فيصل واألمير حائل٬ منطقة  .أمير
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له كلمة في حائل منطقة أمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز األمير سحب"وقال ت زال ا م سيدي٬

ق مناط ائر س و ه ا كم ط٬ ق م ذهنك ن ع ل حائ ب تغ م فل و٬ ينم ة التنمي ع ربي زال ا وم ى٬ تتوال ير الخ
ها٬ أساس حجر وتضعون ستدشنونها٬ التي التنموية المشاريع هذه جملة ذلك على شاهد وخير المملكة٬

حجمها تجاوز لایر(التي مليارات وبمجمل)السبعة  ".مشروعا٬259

 
ة البلدي الشؤون ووزارة الوطني٬ الحرس ووزارة الوطني٬ والتراث للسياحة العامة للهيئة أن وأوضح

ة٬ ةوالقروي والزراع اه والمي ة البيئ ل٬ووزارة النق وزارة ذلك وك م٬ التعلي ووزارة كان٬ اإلس ووزارة
منها نصيبا المعدنية والثروة والصناعة الطاقة  ".ووزارة

 
في التنمية مسيرة لدفع المباركة الدولة هذه حرص خالل من إال يأت لم هذا أن حائل منطقة أمير وأكد

منها جزء وحائل المملكة٬ مناطق  .جميع
 

كلمته ختام في م"وقال دمت وصدقا٬ عطاء وسمعناه حكمة٬ وسمعناه عزيمة٬ بصرناه من أنتم سيدي٬
الحكيمة قيادتكم ظل وتحت التوحيد راية تحت شامخاً عزيزاً الوطن ودام وقائدا٬ إماما الوطن  ".لهذا

 
ى عل جاءت تي ال المشروعات٬ ك تل ن ع ا مرئي عرضا والحضور الشريفين الحرمين ادم خ اهد وش

التالي و:النحو ن ماليي سبعة االفتتاح مشاريع قيمة وبلغت والتراث٬ للسياحة العامة ألف874الهيئة
األساس حجر وضع مشاريع قيمة بلغت فيما و66لایر٬ ا بلغت285مليون ة إجمالي ة بقيم لایر ألف

و74 و159مليونا مليارا االفتتاح مشاريع قيمة وبلغت الوطني٬ الحرس وزارة ثم لایر٬ 139ألف
االفتتاح مشاريع قيمة وبلغت والقروية٬ البلدية الشؤون وزارة ثم لایر٬ ا562مليون فيم لایر٬ ون ملي

األساس حجر وضع مشاريع قيمة و696بلغت ارا ملي بلغت إجمالية بقيمة لایر٬ ون258مليون ملي
احلایر٬ االفتت اريع مش ة قيم وبلغت والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة لایر543٬ثم ون بلغتملي ا فيم

األساس حجر وضع مشاريع تبلغ416قيمة إجمالية بقيمة لایر٬ وزارة959مليون ثم لایر٬ مليون
و ارا ملي اح االفتت اريع مش ة قيم ت وبلغ ة٬ المعدني ثروة وال ناعة والص ة م877الطاق ث لایر٬ ون ملي

اح االفتت اريع مش ة قيم ت وبلغ كان٬ اإلس ة922وزارة قيم ت وبلغ م٬ التعلي وزارة م ث لایر٬ ون ملي
اح االفتت اريع اس709مش األس ر حج ع وض اريع مش ة قيم ت وبلغ ل٬ النق وزارة م ث لایر٬ ن ماليي

لایر259  .مليون
 

روعات للمش اس األس ر حج ع ووض دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل ريفين الش رمين الح ادم خ ح وافتت
حائل منطقة في  .التنموية

 
ن ب لمان س ك المل ريفين الش الحرمين ادم خ تدشين والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ت ثمن ا٬ جهته من

منت تض ة٬ التنموي اريع المش ن م دد لع ل٬ حائ ة لمنطق ه زيارت الل خ دالعزيز ًا15عب مائي روعًا مش
تتجاوز بتكلفة تتجاوز500وبيئياً ة بتكلف أخرى اريع مش لعشرة األساس حجر ووضع لایر ون ملي
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لایر400  .مليون
 

ة منطق ي ف وارد الم تدامة واس دة جدي ة مائي مصادر إيجاد في ستسهم المشاريع هذه أن الوزارة وأكدت
ي مجال ي ف الخدماتي والتوسع اه المي ى عل الطلب إدارة لتحسين المياه توزيع قطاع توجه ضمن حائل

المقدمة الخدمات جودة وتحسين التشغيل كفاءة رفع من تتضمنه بما والبيئة  .المياه
 

الجداول ق وف ررة المق ة التنموي ه أهداف ذ تنفي ي ف القطاع تراتيجية الس تطبيقاً تأتي المشاريع إن وقالت
ني الوط ول التح امج برن ادرات مب ذ تنفي ى عل ة والمبني ررة المق ة ة"و2020الزمني المملك ة رؤي

مناطق"2030 ف لمختل والبيئية المائية المنظومة إيصال في المستهدفة للنسب الوصول إلى الرامية
ي وول الشريفين٬ الحرمين ادم خ ات توجيه ع م انسجاما ة٬ العالمي ايير المع أفضل وفق وذلك المملكة٬

األمين  .عهده
 

الشريفين٬ الحرمين ادم خ وضع التي المشاريع تنفيذ خالل من تسعى أنها النقل وزارة أكدت بدورها٬
دن الم ي ف اة الحي ودة بج اء لالرتق ادة القي ات تطلع ق تحقي ى إل ل٬ حائ ة بمنطق س٬ أم ها أساس ر حج

لـ تحقيقاً المملكة"السعودية  ".2030رؤية

 
ل حائ ة منطق سيربط ذي ال وي الحي للمشروع يرة األخ ة المرحل ذ تنفي تتضمن المشاريع أن وأوضحت
الزدواج روع مش ب جان ى إل ر٬ مباش ق بطري ة المكرم ة ومك ورة المن ة المدين ي ف المقدسة اطق بالمن

حائل طريق من األولى ل)الشملي(العال/المرحلة حائ ق طري ازدواج مشروع تكمال واس /القائم٬
ذ تنفي يشمل ذي ال دائري ال ل حائ ق لطري التكميلية األعمال لمشروع األساس حجر الى إضافة رفحاء٬

الدائري الطريق على  .تقاطعين
 

ذ تنفي ى عل العمل تواصل ا أنه ى إل وزارة ال غ33وأشارت تبل ة بتكلف ة المنطق ي ف رق للط مشروعا
و ارين ى820ملي عل ا أطواله د وتزي لایر٬ ون منة983ملي متض م٬ ا14كل خاص روعا مش

ى عل د يزي بطول ريع س ق وطري ل٬ اإلب ابر لمع مشاريع ة ثالث ة٬ العلوي ات وآخر70بالتقاطع م٬ كل
بطول  .كلم233مزدوج
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان حماية عن ورشة تنظم الشرقية بغرفة والغذاء البيئة لجنة

الخبر الخبرالجمعة-09/11/2018-02/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2713العددالكاتب 1تكرار

عن ورشة تنظم الشرقية بغرفة والغذاء البيئة لجنة
البيئة  حماية

 
 

 
 

 واس-الدمام
ورشة ادم الق اء األربع وم ي ة المنطق ة أمان ع م اون بالتع ذاء والغ البيئة بلجنة ممثلة الشرقية غرفة تنظم
د راش ن ب د حم دكتور ال ة باألمان ة النظاف إدارة ام ع مدير بمشاركة البيئة٬ حماية موضوع تناقش عمل
ي ف ك وذل الشهيل٬ صالح ن ب دالرحمن عب دكتور ال ة البيئ حة لصـ ة العام االدارة عام ومدير المديـني٬

بالدمام الرئيسي الغرفة  .مقر
 

ى ال دف ويه ة٬ اللجن ال أعم ضمن أتي ي اء اللق ذا ه أن يد٬ الرش ليمان س ن ب طالل اللجنة رئيس وأفاد
ة البيئ ى عل المحافظة زز يع ا بم الشرقية بالمنطقة والغذاء البيئة وقطاع الخاص القطاع وتثقيف توعية

العامة  .والصـحة
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخطرة3عنوان الصناعية النفايات من البيئة على للحفاظ محفزات

الخبر الخبرالجمعة-09/11/2018-02/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6615العددالكاتب 1تكرار

الخطرة3 الصناعية النفايات من البيئة على للحفاظ  محفزات

 
البديلة للطاقة مصادر إلى الصلبة النفايات تحويل  يمكن

الغزال:األحساء   عدنان

 
 

السهلي٬ وزان ف دس المهن ة المعدني ثروة وال والصناعة ة الطاق وزارة ل ممث ا3كشف تقدمه زات محف
ى عل اظ الحف ي ف اهم يس ا لم الخطرة٬ الصناعية ات النفاي أثير ت ن م ة البيئ ى عل للحفاظ الطاقة وزارة
تشغيل عن ينجم ه أن ى إل يراً مش ة٬ نافع منتجات ى إل ا بتحويله الخطرة ات النفاي ن م ويخلصها البيئة

المحلية ادة28المصانع إع زات المحف ذه ه رأس على المملكة٬ في الصناعية النفايات من طن مليون
النفايات  .تدوير

 
دورية  متابعة

ة العلمي ه ورقت ي ف باألحساء٬ فيصل ك المل ة بجامع ل عم ورشة في يتحدث كان الذي السهلي٬ وأشار
وان عن ت حمل تي ة«:ال الكيميائي واد الم إدارة ي ف ة المعدني ثروة وال ناعة والص ة الطاق وزارة دور

ة بالمملك الصناعي المجال في واد»المستخدمة الم تيراد اس أذون ى عل ة الموافق ح تمن وزارة ال أن ى إل
تراطات باش ا التزامه ن م د للتأك ة الدوري ة المتابع ى وتتول للمصانع٬ رة الخط واد الم ا ومنه ة الكيميائي
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عن كاشفاً المختصة٬ الجهة مع بالتنسيق للمصانع5٬السالمة ام الخ ة الكيميائي واد الم تيراد الس أذون
ا كيميائي فنيا الكيميائية المواد هذه تخزين مستودع على المشرف الفني يكون أن ضرورة على ومشدداً

الجنسية  .سعودي
 

محظورة  مواد
السهلي ات«:وقال للملوث ستوكهولم ة التفاقي خاضعة مواد بإنتاج لها مرخص محلية مصانع توجد ال

ة المملك ى إل تيرادها اس محظور ة لالتفاقي الخاضعة المواد جميع وأن الثابتة٬ ي»العضوية تبن فاً كاش ٬
السالمة مجال ي ف ة المجاني ة النوعي دورات ال ن م د العدي د عق ى إل وزارة ال ي ف ة البيئي السالمة إدارة
مستوى ادة لزي المصانع تشغيل ى عل ائمين الق دعوة م ويت وث٬ التل ن م ة البيئ على والحفاظ الكيميائية

سليمة بطريقة الخطرة المواد مع التعامل حيال لديهم  .الوعي

الـ  3المحفزات

الخطرة01 النفايات تدوير إعادة لنشاط صناعية تراخيص  إصدار

غيارها02 وقطع لآلالت الجمركية الرسوم من إعفاءات  تقديم

العمالة03 تأييد طلبات على موافقة  منح

الكيميائية5 المواد الستيراد  أذون

الصناعي01 لألمن العليا الهيئة إلى وتحال المتفجرات تركيب في تدخل كيميائية  .مواد
د02 تزوي ع م ارك الجم ى إل ال وتح ة الكيميائي األسلحة ر حظ ة اتفاقي من ض ة مدرج ة كيميائي واد م

األذن من بنسخة الداخلية  .وزارة
ة03 العام ة المديري ى إل ال وتح ة العقلي رات المؤث أو درات المخ نع ص ي ف تخدم تس ة كيميائي واد م

المخدرات  .لمكافحة
لمكافحة04 العامة المديرية إلى وتحال المخدرات٬ وصنع المتفجرات تركيب في تدخل كيميائية مواد

 .المخدرات
الجمارك05 إلى تحال قيود أي عليها ليس كيميائية  .مواد
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر واألحساء27تضبط"البيئة"عنوان بالباحة بيطرية منشآت في مخالفة

الخبر الخبرالجمعة-09/11/2018-02/03/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 12تكرار

بيطرية27تضبط"البيئة" منشآت في مخالفة
واألحساء  بالباحة

 
 

 واس-الرياض
والزراعة والمياه البيئة وزارة ي27ضبطت ف ة بيطري منشآت ي ف مخالفة

ة رقابي والت ج ذ تنفي الل خ ن م ك وذل اء٬ االحس ة ومحافظ ة الباح ة منطق
ذار وإن ضبط محاضر إصدار عنها نتج الخاصة للمنشآت مفاجئة وزيارات

البيطرية والصيدليات العيادات من  .لعدد
 

ة الميداني ة الرقابي رق الف دتها رص تي ال ات المخالف أن وزارة ال حت وأوض
ة بالهيئ مسجلة ير غ ة وأدوي بشرية ة أدوي ووجود ة٬ النظاف سوء في تمثلت
ص الترخي ى عل ول الحص دون ب ل تعم ادات وعي دواء٬ وال ذاء للغ ة العام
ة مهن ارس تم ادات وعي ة٬ الفني يزات التجه ة مكتمل ير وغ غيل للتش ائي النه
ال اء أطب ووجود الصيدليات٬ لعمل مشابهة البيطرية باألدوية واإلتجار البيع
ادات وعي مرخصة٬ ير غ عيادات ووجود المهنة٬ مزاولة تراخيص يحملون

الترخيص  .منتهية
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ثروة ال دمات لخ ة العام اإلدارة ب ة البيطري آت المنش إدارة أن الوزارة وبينت
ي ف ة البيطري آت المنش ى عل ة الرقابي رق الف ع م ًا اجتماع دت عق ة الحيواني
ول الحل ووضع العمل ات معوق لمناقشة ٬ اء االحس ومحافظة الباحة منطقة
آت المنش بي مراق أداء ين وتحس ة٬ البيطري ة الرقاب ال أعم ر وتطوي ا٬ له
حاب وأص راقبين الم ه تواج تي ال ات المعوق ة ومعالج ة٬ الخاص ة البيطري
الت الحم ذه ه ي ف األخرى ة المعني ات الجه اركة مش ى إل افة إض المنشآت٬

العقبات  .لتذليل
 

ة٬ البيطري آت المنش ال أعم راف وإش ة متابع ى عل ة البيئ وزارة ل وتعم
وتشجيع ة٬ المختلف وزارة ال روع ف ي ف ي الحكوم بالقطاع املين الع دريب وت
ال أعم ه تواج تي ال ات العقب ذليل وت ة٬ البيطري دمات الخ ديم تق في االستثمار
اع القط ي ف املين والع تثمرين المس ة توعي ى إل افة إض ة٬ الميداني ة الرقاب
دمات الخ ال أعم ر لتطوي التعاون على وحثهم الحمالت٬ هذه من بالمستهدف

المخالفات ورصد  .البيطرية

10



 

لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخامسةعنوان البيطرية الحملة تنفيذ يواصل بالقريات والمياه البيئة

الخبر الخبرالجمعة-09/11/2018-02/03/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

بالقريات"البيئة" الحواس عين بمركز البيطرية الحملة تنفيذ  تواصل

 

 
 

المشيطي  Abdulaziz010100@)القريات(عبدالعزيز

الحملة تنفيذ الحيوانية الثروة بقسم ممثل القريات بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب واصل
ام الع ذا له ادية اإلرش الخطة امج برن ضمن الخامسة اإلرشادية ق1440البيطرية الفري ذ نف ث حي هـ

ز المرك س رئي تقبالهم إس ي ف ان وك الحواس عين لمركز زيارة األول أمس بالحملة المُشارك البيطري
العنزي  .عبدالعزيز

 
البيطرية الخدمات تقديم اإلرشادية(وتم َو المركز)العالجية ي ف المتواجدين ية الماش ي لمرب ة الالزم

عليهم البيطرية اإلرشادية الوزارة إصدارات وتوزيع وإستفساراتهم أسئلتهم على  .والرد
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ع جمي ة لخدم ًا تباع تستمر َو واقعهم م ي ف وخدمتهم الماشية ي مرب وإرشاد توعية إلى الحملة وتهدف
اريخ بت اء الثالث وم ي ق الفري يتواجد وسوف التابعة المراكز في بمركز5/3/1440المربين هـ

 ).غطي(الوادي
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمحافظةعنوان الوطني بالحرس المخدرات مكافحة مبنى تشجير مشروع تدشن األحساء زراعة

الخبر الخبرالجمعة-09/11/2018-02/03/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

بالحرس المخدرات مكافحة مبنى تشجير مشروع تدشن األحساء زراعة
بالمحافظة  الوطني

 

 واس-األحساء
روع مش وم الي اء مس اء باألحس ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ن دش
ضمن اء٬ االحس بمحافظة الوطني بالحرس المخدرات مكافحة مبنى تشجير

ة لزراع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ادرة جرة??مب ش ون ملي
دس????بحلول المهن باألحساء الوزارة فرع مكتب عام مدير بحضور ٬ م

د العقي ني الوط الحرس ب درات المخ ة مكافح ب مكت دير وم يني٬ الحس د خال
باالحساء الوطني الحرس مقر في وذلك القديري  .محمد

يني? الحس ح احة?واوض مس ز وتعزي ادة زي ى إل دف ته ادرة المب ذه ه أن
ة وتنقي ة البيئ ة حماي ور ص ن م ورة كص اء األحس ي ف راء الخض اطق المن
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ات القطاع ل قب ن م جرة بالش ام االهتم رورة ض ى عل د والتأكي واء٬ اله
ودة ع ى عل ل والعم التصحر ظاهرة محاربة إلى إضافة واألهلية٬ الحكومية
اهرة ظ ن م والتخلص س الطق ف وتلطي ا فيه وي الحي ّوع والتن النباتية الحياة

والغبار األتربة من النسبية والحماية الحراري٬  .االحتباس

ع م يًا تمش أتي ت تي ال ادرة المب ذه له كره ش ديري الق د العقي دم ق ه جانب ن م
يدة الرش ا قيادتن ات هللا-توجه دها ا٬-أي وتنميته ة البيئ ى عل المحافظة ي ف

ي ف اإلسهام أنه ش ن م ة الحكومي ات الجه ن بي ل التواص أن ى إل النظر ا الفتً
الحكومية القطاعات بين والتكامل التعاون جهود  .تدعيم

 

14



 

لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الرياض50ضبطعنوان في المخالفة األعالف من طناً

الخبر الخبرالجمعة-09/11/2018-02/03/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد20307العددالكاتب 1تكرار

الرياض50ضبط في المخالفة األعالف من  طناً

 

 

 »الحياة«–الرياض
والدواء٬ للغذاء العامة الهيئة مفتشو بسبب50ضبط الرياض٬ في المخالفة األعالف منتجات من طناً

ا عليه ات بيان وجود دم وع در المص ة مجهول ة أولي واد م تخدام واس رخص م ير غ ان مك ي ف ا إنتاجه
ة والفني الصحية لالشتراطات مخالفات وجود إلى إضافة مباشرة٬ األرض على المنتج وقالت.ووضع

حقه في النظامية اإلجراءات الستكمال البضاعة صاحب استدعت إنها  .الهيئة
 

انون ق ع وض آخر٬ ب جان ن ام(م ة٬)نظ المخالف آت للمنش رادعة ات عقوب ة البيطري المستحضرات
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الق وإغ سنوات س خم اوز تج ال دة م جن والس لایر ن ماليي ة خمس ى إل ل تص ة مالي ات غرام مل تش
رار تك حال ي ف ة العقوب مضاعفة إلى إضافة للمنشأة٬ الصادر الترخيص وإلغاء المستودع أو المصنع

 .المخالفة
 

تتجاوز ات غرام ة٬ بيطري مستحضرات منشآت على أخيرا٬ً الهيئة أصدرتها التي العقوبات وتضمنت
س213.500 أس تزام ال دم وع ه٬ٍ منت ترخيص ب اط النش ة مزاول ا منه ات٬ مخالف بط ض د بع لایر٬

روف الظ بحسب ة البيطري المستحضرات ل نق ت تثب ات بيان ود وج وعدم د٬ الجي والتخزين ع التوزي
ل النق ائل لوس د التبري زة أجه ة فعالي ت تثب ات بيان ود وج وعدم انعة٬ الص الشركة ن م ا به بالموصى
م خت ر تواف وعدم الصالحية٬ ة منتهي ة بيطري مستحضرات وتخزين ازة وحي المستودع٬ ي ف الخاصة
داول وت تيراد واس ة٬ النظامي التراخيص على الحصول دون من النشاط ومزاولة المستودع٬ في خاص

الهيئة موافقة دون من مسجلة غير بيطرية مستحضرات  .وتخزين
 

ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ى إل ات المخالف ض بع دواء وال ذاء للغ ة العام ة الهيئ ت وأحال
 .لالختصاص
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والمياهعنوان البيئة وزارة وكيل يلتقى ينبع محافظ

الخبر الخبرالجمعة-09/11/2018-02/03/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد16843العددالكاتب 1تكرار

والمياه البيئة وزارة وكيل يلتقى ينبع  محافظ

 

الجهني-ينبع  :حامد

اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي ة بالمحافظ ه بمكتب حيمي٬ الس رزوق م ن ب عد س ع ينب افظ مح س أم ى التق
ه يرافق ي موكل د أحم ن ب محمد المهندس الوطنية المياه لشركة التنفيذي الرئيس المياه لشئون والزراعة
ذه ه ل مث أن داً مؤك ه٬ زيارت ى عل وشكره المحافظ به رحب اللقاء بداية في حيث المسؤولين٬ من عدد
ذة المنف المشروعات ي ف اإلنجاز نسب ى عل اً واطالع ة دق أكثر ستكون للمسؤولين الميدانية الزيارات
وتدعيمها تطويرها سبل ومناقشة المياه قطاع في الوزارة خدمات استعراض ذلك تال تنفيذها والجاري
م ت تي ال اء لألحي ازل المن توصيالت توصيل سرعة بحث وتم المواطنين تطلعات يحقق بما وشموليتها
والصرف اه المي مشروعات تكمال اس بحث م ت ا كم ا٬ له الصحي الصرف بكة ش إيصال من االنتهاء

المحافظة أحياء بكافة ع..الصحي ينب بمحافظة وزارة ال روع ف ذلها تب تي ال ود الجه ع ينب محافظ وثّمن
وتجويدها الخدمة هذه منظومة لتطوير  .وتطلعه
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فيعنوان جوية منطقة12تقلبات

الخبر الخبرالجمعة-09/11/2018-02/03/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد6615العددالكاتب 1تكرار

في جوية  منطقة12تقلبات

 

الجهني:جدة   ريان

تعرض والتوقعات٬ للتحاليل العامة اإلدارة توقعات خالل البيئة٬ وحماية لألرصاد العامة الهيئة كشفت
رة12 غزي ى إل متوسطة ن م ة متفاوت ة مطري ة حال تشمل ل٬ المقب د األح حتى ة جوي ات لتقلب منطقة

ة منطق تعرض عدم ى إل ير تش ات التوقع أن كشفت ا فيم ة٬ لألترب يرة مث سطحية ورياح برد٬ وحبات
جوية حالة ألي  .نجران

 

 

تعرض والتوقعات٬ للتحاليل العامة اإلدارة توقعات خالل البيئة٬ وحماية لألرصاد العامة الهيئة كشفت
ى12 إل تشير ات التوقع أن كشفت ا فيم ل٬ المقب د األح حتى ة جوي لتقلبات المملكة مناطق من منطقة

جوية حالة ألي نجران منطقة تعرض  .عدم
 

الجوية  التقلبات
لـ اني القحط حسين ة البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام ة للهيئ الرسمي المتحدث ح وطن«أوض أن»ال ٬

تشهد تي ال اطق المن فقط تشمل الجوية٬ التقلبات يخص فيما والتوقعات٬ للتحاليل العامة اإلدارة تقارير
ذه ه رض تع دم ع ى إل ير تش ات التوقع أن ى عل دل ي ر التقري ي ف ة منطق ود وج دم وع ات٬ التقلب ك تل
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جوية تقلبات ألي  .المنطقة
 
 منطقة12

ع مطل حتى المملكة مناطق تشهدها أن المتوقع الجوية التقلبات بخصوص تقريرا أصدرت الهيئة كانت
تعرض إلى فيه أشارت المقبل٬ الدرجة12٬األسبوع مختلفة مطرية لحالة المملكة مناطق من منطقة

لألتربة مثيرة سطحية  .ورياح
 
 أيام7

ة المناخي االت الح مية تس ة لجن و عض اخ٬ والمن س الطق ي ف ث الباح ابق٬ الس ر المحاض ح أوض
ميات« ي»تس االجتماع ل التواص ة منص ى عل ي الشخص ابه حس الل خ يني٬ الحص دالعزيز عب
خالل»تويتر« األمطار ات لتوقع ل المتخي الوضع إلى تشير التوقعات أن ة٬7 مقبل ام من«أي ة بداي

القادم األسبوع نهاية وحتى ى»أمس عل رد ب ات وحب رة غزي إلى متوسطة من متفاوتة أمطار هطول ٬
الحرارة٬ ي ف اض وانخف سيول وفرصة والشرقية٬ والوسطى والشمالية والجنوبية الغربية من أجزاء

هللا عند والعلم توقعات٬ ألنها وارد التغيير أن  .مؤكدا
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المقبلةعنوان اإلحالل مشاريع ضمن الجفر مياه شبكات

الخبر الخبرالجمعة-09/11/2018-02/03/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد6615العددالكاتب 1تكرار

المقبلة اإلحالل مشاريع ضمن الجفر مياه  شبكات

 
معالجتها تمت التي المواقع  )الوطن(من

الجبر:األحساء   عبدالعزيز

بكة بش تسريبات ار انتش بسبب تضررهم من اء األحس بمحافظة ر الجف ة مدين الي أه ن م عدد اشتكى
ة الحرك ة عرقل ى إل باإلضافة ابرة٬ الع ات للمركب تلفيات بحدوث تسببت والتي المدينة٬ بشوارع المياه
ازل من ن م القرب ب للمدينة الرئيسي العام الشارع في األرضية للمياه لتسربات نتيجة وذلك المرورية٬
ذا وه ع٬ الموق س بنف تتكرر التسريبات أنه إال المعنية٬ الجهات قِبل من معالجتها من وبالرغم األهالي٬

المزعجة التسريبات لهذه والمناسب السريع الحل بإيجاد المختصة الجهات يطالب الجميع جعل  .ما
 

 معاناة

المزيعل عيسى الجفر«أوضح مدينة أبناء الـ»أحد تجاوز اآلن عمرها الجفر في المياه شبكة 50أن
ات وب ه٬ قول د ح ى عل خال كالمش د البل بحت أص ية األرض ربات التس دوث ح ثرة ك أن د ويؤك ا٬ عام
تسبب تي ال التسربات ذه ه بسبب األرضية٬ االنهيارات من وشوارعهم منازلهم على يخشون األهالي
الشوارع بعض ألن أيضا٬ السير حركة يعرقل الذي المروري واالزدحام األهالي على كبيرا انزعاجا
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البون يط م أنه ى إل ار وأش الجفر٬ ب ة المحطي رى الق ن م ير للكث ومغذية حيوية األكثر تعتبر المتضررة
ى عل األضرار ب لتجن ك وذل ة٬ المهم ات المطالب ذه له النظر اء األحس ة بمحافظ اه المي مصلحة دير م

والمقيمين  .المواطنين

المياه  خطوط

اه مي بكات ش ي ف االنكسارات وجود أن دي الغام وار ن صالح األحساء بمحافظة اه المي فرع مدير أكد
الـ ا عمره يتجاوز تي ال ا به بكات الش دم لق ود يع اء األحس بمحافظة العمل40الجفر م يت ث حي نة٬ س

للوزارة القادمة المشاريع في تنفيذها سيتم إحالل بمشاريع الشبكات هذه تضمين على  .حاليا

في وإصالحها مباشر بشكل مباشرتها م تت الكسور ذه ه عن بالغات تلقي حال في أنه الغامدي وبين
بالغات أي ي تلق م يت م ل ذي ال ت الوق في بالعمران٬ والطوارئ الصيانة فرق قبل من جدا محدود وقت

الجفر في الصحي الصرف وخطوط شبكات في كسور أي عن الماضيين الشهرين  .خالل
 

القديمة01 الشبكة  استبدال

بالطرق02 إرشادية عالمات  وضع

الالزمة03 االحتياطات أخذ أجل من وذلك القريبة٬ المنازل وأصحاب لألهالي تنبيهات  إرسال

التعديالت04 بعد الشوارع  ترميم

الجديد05 للمشروع محدد زمن  وضع

المناسب06 الحل  إيجاد
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