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الخبر تفاصيل

الخبر بالقصيم24عنوان الحرمين خادم أساسها حجر ووضع دشنها وبيئيا مائيا مشروعا

الخبر الخبرالسبت-10/11/2018-02/03/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد6616العددالكاتب 1تكرار

الحرمين24 خادم أساسها حجر ووضع دشنها وبيئيا مائيا مشروعا
 بالقصيم

 

 

 

الجهني:بريدة   فهد
 

لـ األساس حجر ووضع دالعزيز٬ عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين ادم خ مشروعا24دشن
و ارا ملي ت فاق بتكلفة القصيم منطقة في وبيئيا ة656مائيا التاريخي ه زيارت خالل ك وذل لایر٬ ون ملي

القصيم الطلب.لمنطقة وإدارة الخدمة جودة وترفع جديدة مائية مصادر المشاريع  .وتضيف
 

دشنها التي المشاريع تجاوزت8وتضمنت بتكلفة وبيئية مائية باإلضافة433مشاريع لایر٬ ون ملي
لـ األساس حجر وضع و16إلى مليارا فاقت بتكلفة لایر223مشروعا  .مليون
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المدشنة المشاريع ورياض:تضمنت دائع والب ة والبكيري ذنب الم لمحافظات متفرقة مياه شبكات إنشاء

ية.الخبراء والشماس الجواء وعيون النبهانية بمحافظات متفرقة شرب مياه شبكات إنشاء ى.وكذلك إل
رقم الناقل الخط على للمراكز المغذية الفرعية الناقلة الخطوط إنشاء مياه).1(جانب شبكات وإنشاء

دة بري مدينة جنوب متفرقة القصيم.شرب لمحافظات ع رف ومحطات صحي صرف شبكات وإنشاء
ة رابع ة ة.مرحل ثاني ة مرحل ة المنطق لمحافظات صحي صرف شبكات اء مشروعين.وإنش اء وإنش

والبدائع الخبراء رياض بمحافظتي صحي صرف  .لشبكات
 

 مشروعا16
لعدد األساس حجر وضع ي16تم اآلت النحو على تفاصيلها وجاءت ضخ:مشروعا محطات اء إنش

رقم الناقل الخط على إستراتيجية ة)3(و)2(وخزانات منزلي وتوصيالت بكات ش إنشاء جانب إلى
دة بري ة بمدين ية رئيس اه مي خطوط ذ تنفي ذلك وك ة٬ ثاني ة مرحل ة المنطق بمحافظات ة متفرق شرب مياه
اء وإنش ة٬ ثاني ة مرحل دة ببري ة متفرق رب ش اه مي ة منزلي يالت وتوص بكات ش اء وإنش ة٬ ثاني ة مرحل
اه مي زان خ ذ تنفي روع ومش ة٬ ثالث ة مرحل دة ببري ة متفرق رب ش اه مي ة منزلي يالت وتوص بكات ش
بعدد مصغرة مياه تنقية محطات إنشاء ومشروع أولى٬ مرحلة بريدة مدينة شرق وملحقاته إستراتيجي
ة مرحل دة بري رب غ القرعاء خزان ضخ ة محط مشروع ذلك وك ة٬ ثاني ة مرحل ة المنطق ز مراك من

مشروع.أولى ب جان ى إل بالمنطقة٬ النقل خطي على للخزانات فرعية ضخ محطات إنشاء ومشروع
دة٬ ببري حي ص رف ص وط خط اء وإنش دة٬ بري رب غ صحي رف ص بكات وش ة ناقل وط خط اء إنش
حي الص رف الص اه مي ل نق ط خ اء إنش روع ومش دة٬ ببري ي الرئيس حي الص رف الص ط خ اء وإنش

ببريدة عشر..الرئيسي الخامس والمشروع دة٬ ببري متفرقة منزلية صحي صرف توصيالت وإنشاء
دة بري وب جن ضخ ومحطة صحي صرف شبكات بإنشاء بتوسعة.يتعلق خاص األخير والمشروع

الرس بمحافظة الصحي الصرف معالجة  .محطة
 

المدشنة  المشاريع

الخبراء ورياض والبدائع والبكيرية المذنب لمحافظات متفرقة مياه شبكات  إنشاء

والشماسية الجواء وعيون النبهانية بمحافظات متفرقة شرب مياه شبكات  إنشاء

رقم الناقل الخط على للمراكز المغذية الفرعية الناقلة الخطوط  )1(إنشاء
بريدة مدينة جنوب متفرقة شرب مياه شبكات  إنشاء

رابعة مرحلة القصيم لمحافظات رفع ومحطات صحي صرف شبكات  إنشاء
ثانية مرحلة المنطقة لمحافظات صحي صرف شبكات  إنشاء

والبدائع الخبراء رياض بمحافظتي صحي صرف لشبكات مشروعين  إنشاء

 

لها األساس حجر وضع تم  مشاريع

رقم الناقل الخط على إستراتيجية وخزانات ضخ محطات  )3(و)2(إنشاء
ثانية مرحلة المنطقة بمحافظات متفرقة شرب مياه منزلية وتوصيالت شبكات  إنشاء

ثانية مرحلة بريدة بمدينة رئيسية مياه خطوط  تنفيذ
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ثانية مرحلة ببريدة متفرقة شرب مياه منزلية وتوصيالت شبكات  إنشاء
ثالثة مرحلة ببريدة متفرقة شرب مياه منزلية وتوصيالت شبكات  إنشاء

أولى مرحلة بريدة مدينة شرق وملحقاته إستراتيجي مياه خزان تنفيذ  مشروع
ثانية مرحلة المنطقة مراكز من بعدد مصغرة مياه تنقية محطات إنشاء  مشروع

أولى مرحلة بريدة غرب القرعاء خزان ضخ محطة  مشروع
بالمنطقة النقل خطي على للخزانات فرعية ضخ محطات إنشاء  مشروع

بريدة غرب صحي صرف وشبكات ناقلة خطوط إنشاء  مشروع
ببريدة صحي صرف خطوط  إنشاء

ببريدة الرئيسي الصحي الصرف خط  إنشاء
ببريدة الرئيسي الصحي الصرف مياه نقل خط إنشاء  مشروع

ببريدة متفرقة صحي صرف منزلية توصيالت  إنشاء
بريدة جنوب ضخ ومحطة صحي صرف شبكات  إنشاء
الرس بمحافظة الصحي الصرف معالجة محطة  توسعة
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشريفينعنوان الحرمين خادم رعاية في..تحت المتحدة باألمم الثامنة دورتها في للمياه العالمية سلطان األمير جائزة تسليم
نيويورك

الخبر الخبرالسبت-10/11/2018-02/03/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 12تكرار

الشريفين الحرمين خادم رعاية جائزة..تحت تسليم
الثامنة دورتها في للمياه العالمية سلطان األمير

نيويورك في المتحدة  باألمم

 

 
 

 واس-نيويورك
سعود آل العزيز عبد بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم رعاية تحت

هللا- العالمية-حفظه العزيز عبد بن سلطان األمير جائزة تسليم حفل أقيم
نيويورك في المتحدة األمم هيئة مقر في الثامنة بدورتها للفائزين  .للمياه

 
دس المهن ائزة الج س مجل عضو والزراعة اه والمي البيئة وزير معالي وسلم
ائزة بج از ف ث حي ائزة٬ بالج الفائزين الفضلي٬ المحسن عبد بن الرحمن عبد

األول ريقين ف ار ن:االبتك م اير ن ول ره دكتور وال ايم٬ غ دري أن دكتور ال
ية أغش تراع الخ ة٬ البريطاني تر مانشس ة جامع ي ف ني الوط رافين الج د معه
ة عالي بكفاءة المياه وتحلية ترشيح من تمكن التي الجرافين أكسيد من مبتكرة
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ة جامع يلمن بلوش ثر جون دكتور ال اني الث ق الفري از ف ا فيم ٬ يرة كب ات وكمي
ا للتكنولوجي ا ة-فيين جامع ن م يفاباالن س و موروجيس دكتور وال ا٬ النمس

م بعل دعى ي دًا جدي ًا علم ا لتطويرهم ة٬ األمريكي دة المتح ات بالوالي وي إلين
اً نهج ويضع المياه إدارة مبتكرة بطرق يعالج الذي االجتماعية الهيدرولوجيا
ة أنظم ن بي اه االتج ة ثنائي اعالت والتف ة الديناميكي اعالت التف ة لدراس داً جدي

البشري والمجتمع الطبيعية  .المياه

 
ن م يرت بروتس د ولفبي دكتور ال ا فيه از ف د فق طحية٬ الس اه المي ائزة ج ا أم
ة نظري صحة ات وإثب ر لتطوي ة األمريكي دة المتح ات بالوالي ل كورني جامعة
ا فيم األرض سطح من للتبخر مسبوقة غير تقديرات إنتاج على قادرة جديدة
ة الجامع ن م وختن غين ان ف ارتينس م دكتور ال ة٬ الجوفي اه المي ائزة بج از ف
األدوات ق وتطبي ر لتطوي ل٬ البرازي ي ف انيرو ج دي و ري ي ف ة االتحادي
ة أنظم ي ف اه المي ال انتق ة آلي ة بدق تصف تي ال ة الرئيس ة والبرمجي ة النظري

السطحية تحت الجوفية  .المياه
 

ة جامع ن م اغي ي ر عم دكتور ال ق فري ة٬ البديل ة المائي الموارد بجائزة وفاز
تس ماساتشوس د معه ن م ج وان ن إيفيل دكتورة وال ي٬ بيركل ا٬ كاليفورني

ا ل)MIT(للتكنولوجي يعم از جه تراع الخ ة٬ األمريكي دة المتح ات بالوالي
عضوياً دنياً مع اراً إط يستخدم الشمسية للحصول)MOF(بالطاقة راً مبتك

مباشرة الجو من الماء  .على
 

و م جي دكتور ال ق فري ا٬ وحمايته ة المائي وارد الم إدارة ائزة بج ال٬.وفاز ه
فورد أكس ة جامع ي ف ئي البي ير التغي معهد من بورجيمايو إدواردو والدكتور

ار- االعتب ي ف ذ يأخ د جدي ل عم ار إط ق وتطبي ر لتطوي دة المتح ة المملك
ع م اه المي دادات إلم ة التحتي ة البني ط وتخطي ائي الم ن األم م تقيي اطر مخ

المناخي التغير  .ظروف
 

5



 
ا فيه رز أب الحفل٬ خالل كلمة الفضلي٬ الرحمن عبد المهندس معالي ألقى ثم
ود والجه اه المي ى عل اظ الحف ال مج ي ف ة المملك هده تش ذي ال ير الكب التحول
ة الحثيث ة المملك جهود في الجائزة ودور الصدد هذا في الوزارة تقدمها التي

المياه ندرة من  .للحد
 

م األم ي ف عودية الس ة العربي ة للمملك دائم ال دوب المن الي مع د أك ه٬ جهت
اه المي ة أهمي ه٬ كلمت ي ف ي٬ المعلم يى يح ن ب هللا د عب فير الس دة المتح

المياه ندرة على للتغلب المملكة وجهود عليها  .والمحافظة
 

رئيس ة كلم ر العم بدران الدكتور سعود الملك جامعة مدير معالي ألقى كما
د عب ن ب لطان س ن ب د خال ير األم ي الملك مو الس احب ص ائزة الج س مجل
السمو صاحب يدي على تأسيسها منذ الجائزة مسيرة فيها استعرض العزيز٬

عود س آل ز العزي د عب ن ب لطان س ير األم ي هللا-الملك ه مَّ-رحم ع ذي ال
وصحته باإلنسان وأهتم الحدود٬ إنسانيته وعبرت الوطن٬ بقاع سائر عطاؤه

مماته بعد حتى وعطاءه خيره زال وال كان أينما وبيئته  .وتعليمه
 

ه عن ة نياب ا ألقاه ة كلم دة المتح م لألم ام الع ن األمي الي مع ى ألق ك ذل ب عق
س هاري وت إلي االقتصادية التنمية لشؤون المتحدة لألمم العام األمين مساعد
ي ف ا خصوص اه المي ى عل ة المحافظ ال مج ي ف ة المملك ود بجه ا فيه اد أش
على الجائزة على للقائمين شكره عن معربا بالمياه٬ شحا تشهد التي المناطق

البشرية مصلحة فيه لما والباحثين العلماء لتشجيع العالمية  .جهودهم
 

سعود ك المل ة جامع دير م الي مع م وه ائزة الج س مجل أعضاء الحفل حضر
ة العام ة المؤسس افظ مح الي ومع ر٬ العم رحمن ال د عب ن ب دران ب دكتور ال
ر مدي ومعالي الحازمي٬ الرحمن عبد بن علي المهندس المالحة المياه لتحلية
د٬ الحام دهللا عب ن ب دالعزيز عب دكتور ال دالعزيز عب ن ب سطام األمير جامعة
ودي٬ الحم دالرحمن عب ن ب د خال دكتور ال وم العل دار ة جامع دير م الي ومع
اث ألبح لطان س ير األم د معه ى عل ام الع رف والمش ائزة للج ام الع ن واألمي
ن ب دالملك عب دكتور ال عود س ك المل ة بجامع حراء والص اه والمي ة البيئ
دة٬ المتح م األم دى ل دة المعتم الدول سفراء من وعدد الشيخ٬ ال عبدالرحمن

العالم دول مختلف من الجامعات وأساتذة العلماء من  .وعدد
 

السمو صاحب برئاسة دت عق تي ال ته جلس ي ف ر أق قد الجائزة مجلس وكان
ائزة٬ الج إدارة س مجل س رئي دالعزيز عب ن ب لطان س بن خالد األمير الملكي

ي ان12ف ق1439رمض المواف ايو27هـ ان2018م لج يات توص م٬
م وت ة٬ الثامن ا دورته ي ف ائزة بالج وز للف حين بالمرش ار واالختي م التحكي

و يوني ن م رين العش ي ف ائزين الف أسماء ن ع مياً رس ي2018اإلعالن ف م
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ة العالمي ة القم اح افتت ل بيس(حف م)50+يونيس األم ر مق ي ف دت عق تي ال
م األم ة للجن تين والس ة الحادي دورة ال الل خ بالنمسا ا فيين ة مدين ي ف المتحدة
ذكرى ال بة بمناس لمية الس األغراض ي ف الخارجي الفضاء الستخدام المتحدة
اء الفض باستكشاف ني المع المتحدة م األم مؤتمر اد النعق ين الخمس السنوية

السلمية األغراض في واستخداماته  .الخارجي
 

اء العلم ذها نف تي ال اإلبداعية األعمال من المملكة استفادة أهمية من وانطالقاً
ائزة للج ة العام ة األمان أنشأت ها أساس ى عل ائزة الج نيل واستحقوا الفائزون
تضم ت االنترن شبكة على اإللكتروني موقعها في بالفائزين خاصة مجموعة

اإلبداعية أعمالهم وعن عنهم معلومات تقدم إلكترونية  .روابط
 

الشريفين الحرمين خادم رعاية العالمية..تحت سلطان األمير جائزة تسليم
وأخيرة ثانية إضافة نيويورك في المتحدة باألمم الثامنة دورتها في  للمياه

 

ز العزي د عب ن ب سلطان ير األم ائزة ج أن ذكر ائزةي ج هي اه للمي ة العالمي
ام ع ي ف ت وتأسس ار٬ االبتك ى عل ز ترك ة عالمي ة ل2002علمي قب ن م

سعود آل ز العزي د عب بن سلطان األمير الملكي السمو هللا-صاحب رحمه
والمؤسسات- والمخترعون العلماء يبذلها التي الجهود الجائزة هذه وتكافئ

الصالحة اه للمي تدام مس ير توف في تسهم والتي العالم أنحاء جميع في البحثية
المياه لندرة المتصاعدة العالمية المشاكل من والتخفيف  .للشرب

حل ي ف ذل تُب تي ال ود للجه وتشجيعاً هللا ه رحم منه تقديراً الجائزة هذه تأتي
واألبحاث ارات واالبتك ة العلمي ات والدراس ات التقني خالل من المياه مشاكل
ي الت بالمياه المتعلقة التحديات لمختلف الحلول إليجاد المجال هذا في العلمية

اليوم العالم  .تواجه

ام ع ذ من ائزة الج ع م2008وتتمت األم ة لجن ي ف ب مراق و عض فة بص م
ا فيين ي ف ليمة الس راض األغ ي ف ارجي الخ اء الفض تخدام الس دة المتح
ا منه الصلة ذات وخاصة أنشطتها االجتماعات هذه أثناء الجائزة وتستعرض
اري تستش فة بص ع تتمت ا كم ة٬ المائي وارد الم ي ف اء الفض ات تقني تخدام باس
ي ف دة المتح م لألم ابع الت اعي واالجتم ادي االقتص س المجل دى ل اص خ

العام منذ حكومية وغير ربحية غير كمنظمة  .2013نيويورك

ام ع ت انطلق د ق الجائزة خمسة2002وكانت وتضم امين٬ ع ل ك ح وتمن م
رى أخ ز جوائ ة وأربع لایر٬ ون ملي ا وقيمته ار لالبتك ى األول ز جوائ
ة البديل ة المائي وارد والم ة الجوفي اه والمي السطحية اه المي تغطي متخصصة
ون ملي نصف ز الجوائ ذه ه ن م ل ك وقيمة وحمايتها٬ المائية الموارد وادارة

 .لایر
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وإهدار..األمطارعنوان أخطار !بين

الخبر الخبرالسبت-10/11/2018-02/03/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

القشالكاتب الرصد1763العددعبدالغني 1تكرار

وإهدار..األمطار أخطار  !بين
 
 
 
 
 
 

القش  عبدالغني
 
 

ة حال ع المجتم وعاش النظير٬ منقطع ال لجم أجواءها أحالت أمطارا الماضية األيام في بالدنا شهدت
الخاطر وتبهج الناظر تسر لمناظر ومقاطع صورا يتبادلون الكثيرون وبات االبتهاج٬  .من

 
ي ف تنقعات كالمس ب٬ عجي ويه تش ى إل اظر المن ت وأحال راح٬ األف ك تل رت عك اهد مش ة ثم أن ير غ
االتساخ من رحلة المركبات وبدأت الشوارع٬ بعض إلى األمر ووصل المداخل بعض وإغالق األحياء

كامل بشكل بعضها وغرق محركاتها إلى المياه وصول بعد  .والتعطل
 

ا لكونه مضنية٬ محاوالت ي ف وشفطها٬ اه المي لسحب ديات والبل المدن أمانات معدات تهب وكالمعتاد
عن التساؤل تدعي يس ا مم اء٬ األحي ي ف المنتشرة تنقعات المس جميع احتواء تستطيع ال الحال بطبيعة

تسمى كثيرا عنها سمعنا األمطار«مشاريع مياه تصريف  !»مشاريع
 

ومع الغ المب ك تل نصف ك تمل ال دان فبل ت٬ أعلن تي ال ة الفلكي المبالغ تلك لتشمل التساؤل دائرة وتتسع
تبلغ الحالي للعام مجاورة بالد فميزانية أبدا٬ تعاني ال ا11.4ذلك فيه األمطار وتهطل دوالر٬ مليار

ل الراج ير يس ك ذل ع وم مس٬ الش رون ي ال دة عدي ا أيام ا مواطنوه ث يمك ا ربم ل ب ل٬ متواص كل بش
مائية برك وال مستنقعات بال شوارعها في  !والراكب

 
اه٬ بالمي ئ تمتل اق أنف العجاب٬ العجب فنرى محدودة ولساعات متقطع بشكل لدينا األمطار تهطل بينما
إلى فتحيلها األحياء تدخل وسيول تتضرر٬ وسيارات تسقط٬ والفتات تنهار٬ وجسور تغرق٬ وشوارع

تراجيدي مسلسل في فصال تكون ألن تصلح محزنة إعالمية  .مادة
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ووجود اق األنف الء امت ي ف ببا س ت كان التي الجهات بينما المدني٬ الدفاع رجال األكبر العبء ويتحمل
عليها يقع كبيرا لوم ال والسيارات الحارات وغرق الجسور وانهيار  !المستنقعات

 
ة بالالئم ون يلق ثم السيول٬ في عنوة بأنفسهم يلقون الذين المتهورين على عقوبات بفرض مطالبة وهنا
ي٬ الجنون ور الته ذا ه اودوا يع ال لكي تفرض صارمة وانين ق سن نى نتم ؤالء فه دني٬ الم دفاع ال ى عل

ألولئك عدة مقاطع انتشرت وقد مباالة وبال والسيول األودية قطع  .كمحاولة
 

معالجة من دال فب األمطار٬ ا فيه تهطل رة م كل ي ف نفسه د يعي والمشهد يتكرر المنظر أن والعجيب
ول الحل وتستخدم ة٬ الوقتي ة المعالج م تت ل الثق ات األمان كاهل عن ويزيل المواطن يريح بشكل الوضع

األضرار وتستمر والمرتفع منها الهابط هي كما المواقع تلك تبقى ثم  !المؤقتة٬
 

دن وم األمطار٬ ن م خوفا تتعطل فالدراسة الجبين٬ لها يندى مشاهد من يتكرر ما النفس في يحز وكم
بشكل ل تتماي ارة إن د أعم يرا وأخ ة٬ خالي به ش شوارع ا عنه ج ينت ديد٬ الش الخوف أة وط تحت تعيش

 !عجيب
 

بصلة٬ ة للحكم يمت ال تصرفا د يع درها فه األمطار٬ اه مي ن م ادة اإلف وهي جدا هامة لمسألة ولنأت
اه مي رى ن ا بينم ة٬ وطني روة ث وجعلتها األمطار مياه من األخرى الدول استفادت كيف يشاهد والجميع
أن والعجب اه٬ المي ة لتحلي واز م كمصدر ا منه ادة لإلف محاولة بال هدرا وتجري سدى تضيع أمطارنا
الشمس حرارة مع لتتبخر السيول ومجاري األودية في تجري تركها أو فقط سحبها في التفكير  !يكون

 
هذا؟ لمثل والمياه البيئة وزارة على القائمون يلتفت  فهل

 
ها هاجس ل يحم ع المجتم فيظل األضرار٬ ن م تخوف إلى يتحول أن ينبغي ال باألمطار االستبشار إن

أهوالها من ينجيه هللا  .ويسأل
 

عبارة مع تماما سوء«وأتفق بسبب ول يق ع الواق ل ب صحيحا٬ ليس الجوية األحوال بسوء االحتجاج
التحتية  .»البنية

 
ر تعكي أنه ش من ا م كل إزالة الجميع يتمنى المقابل وفي مطلوبا٬ أمرا النعمة هذه على هللا شكر ويبقى
اء البن اريح تص ح من ن كم بب؛ المتس ا وربم ل ب ر٬ المقص بة بمحاس ة والمطالب واء٬ األج ذه ه فو ص
في ا مكانه راوح ت اني واألم المشهد٬ ك ذل في أيد لهم ممن وغيرهم األودية٬ بطون في تقع لمخططات

تتحقق؟ فهل والسيول٬ األمطار تصريف لمشاريع نتاجا نجد  !أن
 

aalqash1@gmail.com 
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األعالف"تم"برنامجعنوان زراعة إيقاف قرار بالدعم..يناقش يطالبون المواشي ومربُّو

الخبر الخبرالسبت-10/11/2018-02/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

األعالف"تم"برنامج زراعة إيقاف قرار المواشي..يناقش ومربُّو
بالدعم  يطالبون

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

 

برنامج إيقاف"تم"ناقش قرار أمس٬ مساء السعودية٬ القناة وتعرضه العقيلي خالد الزميل يقدمه الذي
المهتمين من عدد بحضور المواشي٬ ومربّي المزارعين على تأثيره ومدى األعالف  .زراعة

 

من شكاوى وتضمنت المواشي٬ ومشتري بائعي مع لقاءات تضمن البرنامج أعده بتقرير بدأت الحلقة
ي ف ة العامل ائبة الس ة العمال ثرة لك إضافة المواشي٬ أسعار الرتفاع يؤدي الذي األعالف أسعار ارتفاع

بالدعم الماشية مربي من مطالبات مع المواشي٬  .أسواق
 

والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ي ف الخضراء األعالف زراعة إيقاف مشروع مدير أوضح جهته من
ام ع صدر األعالف زراعة اف إيق قرار أن العبداللطيف٬ محمد ة1437المهندس مهل وأعطى ٬3

ددًا ع مستعرضاً ة٬ المملك ي ف ة المائي ثروة ال على الحفاظ منه والهدف القرار٬ تفعيل يبدأ حتى سنوات
اإلحصائيات  .من
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الطريقة عن شرحاً مقدماً أقسام٬ ثالثة إلى والمزارعين المساحات قّسم القرار أن العبداللطيف  .وبين
 

ا مبينً زارعين٬ للم وزارة ال ن م واضحة إجراءات هناك يكن لم أنه إلى أشار العريني عبدهللا المزارع
برنامج الماضي"سجل"أن رمضان في إال يحصل  .لم

 

"وأضاف اه٬: المي تنزاف باس عالقة لها ليس والمشاركون المزارعون بها يقوم التي الزراعية العملية
بالمياه جًدا غنية  .المملكة

 

المهندس رد جهته قائًالمن العبداللطيف "محمد ام: ع ي ف دأ ب ّجل س كانت1438برنامج والمشكلة
المزارعين تجاوب  ".في

ي العقيل د خال امج البرن دم مق ا عليه ق عل عشوائية سلخ لعملية لقطة تضمن تقريراً الحلقة في وعرض
"قائًال المنظر: هذا صحية٬ اشتراطات أي وبال رقيب بال األغنام سوق من بالقرب تذبح سائبة عمالة

بالتنمية ينعم بلد على أثر وله الصحة٬ على أثر  ".له
 

الحلقة خالل حديثه في قال الهفتاء سعود المواشي "مربّي تدمير: من سنوات ثالث لهم المواشي مربُّو
المستوردة للمواشي كبيرة كميات ضخ هناك لألسف٬ زال وال تدمير٬  ".إلى

 

بقوله "وتسائل األمراض؟: من مضمونة هي هل بالمواشي تأتي التي  ".البواخر
 

اف "وأض الف: األع تعمل نس ن ول ي؟ المرب عاف إض و ه الهدف ل ه عير؟ الش ة زراع ت مُنع اذا لم
والدواء الغذاء هيئة من جودة ضمان وجود في إال  ".المركبة
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخارجعنوان في االستثمار على السعودية الشركات يجبر األعالف زراعة وقف

الخبر الخبرالسبت-10/11/2018-02/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18401العددالكاتب 1تكرار

الخارج في االستثمار على السعودية الشركات يجبر األعالف زراعة  وقف
 
 
 
 
 
 
 
 

»الرياض«-الرياض
 

ة زراع اف بإيق ي القاض وزراء ال س مجل رار ق ذها تنفي ية الماض ام األي الل خ ركات ش دة ع ت أعلن
اه المي ى عل المحافظة دف به الماضي السبت ذ٬ التنفي حيز دخل ذي وال ة بالمملك الخضراء األعالف
ل٬ وحائ والقصيم٬ والشرقية٬ اض٬ الري تشمل تي ال الرسوبي الرف مناطق في المتجددة غير الجوفية

تبوك منطقة إلى باإلضافة  .والجوف٬
ادك٬ ون القابضة٬ ام وأنع والجوف٬ الزراعية٬ وتبوك المراعي٬ المعلنة المساهمة الشركات أبرز ومن

الزراعية والوطنية دانون٬ الصافي مثل مدرجة غير شركات إلى إضافة للتنمية  .والشرقية
 

خ بتاري ة المملك في الخضراء واألعالف البرسيم زراعة عن تماماً توقفت إنها المراعي٬ شركة وقالت
الموافق1440صفر25  .2018نوفمبر3هـ

 

من ا احتياجاته ع جمي دادات إم أمين بت ك وذل وزراء؛ ال س مجل رار بق ام ت بشكل ملتزمة أنها وأضافت
بنسبة المملكة خارج من الخضراء واألعالف والدواجن%100البرسيم األلبان قطاعي لدعم  .؛

 

ات الوالي ن م ل ك في الخضراء واألعالف البرسيم زراعة في الشركة استثمارات حجم أن الى مشيرة
واع األن ذه ه ن م ا لوارداته رئيس ال المصدر الشرقية وأوروبا وإسبانيا واألرجنتين األميركية المتحدة

بين500بلغت ما دوالر  .2018و2014مليون
 

الخضراء واألعالف البرسيم استيراد نسبة رفعت أنها إلى وزراء-وأكدت ال مجلس قرار صدور منذ
عام%52من- من2016في أكثر عام%75إلى ى2017في إل الي الح العام في لتصل ؛

ا100%ً محلي إنتاجها مقابل الخضراء واألعالف البرسيم الستيراد الكاملة السنوية التكلفة أن مبينة ٬
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بـ لایر350يقدر  .مليون
 

ة التابع ة الزراعي شركاتها ى إل ة الزراعي األصول ل نق خيارات بدراسة تقوم أنها إلى الشركة٬ ولفتت
صافي أثر ك ة الزراعي ألصولها شطب ذا ه عن سينتج أنه إلى مشيرة الخارج٬ لایر50٬في ون ملي

السنة لهذه المالية القوائم في  .ينعكس
 

ة الزراعي ة للتنمي ة الوطني الشركة أعلنت جهتها ادك(من األعالف)ن زراعة عن اً تمام ا توقفه عن
الحكومة وخطط سياسة مع ينسجم بما وذلك بالمملكة الزراعية مشروعاتها مختلف في  .الخضراء٬

 

من ة المملك ي ف ا أبقاره زارع لم الخضراء األعالف من احتياجاتها كامل باستيراد ستقوم إنها وقالت
مع بها قامت التي التعاقدات خالل ومن السودان بجمهورية الزراعي مشروعها من الذاتية استثماراتها

المملكة خارج من الموردين من  .عدد
 

في الشركة لمشروع نقلها يتم بأن الزراعية األصول من االستفادة إمكانية بدراسة تقوم أنها وأضافت٬
السودان  .جمهورية

 

ة٬ المملك ي ف الخضراء األعالف زراعة عن توقفت ا إنه ة٬ الزراعي الجوف شركة ت قال جهتها من
رقم الوزراء مجلس قرار تطبيق مع اريخ)66(بالتزامن ت من اعتبارا زراعتها بوقف 25القاضي

 .هـ1440صفر
 

قامت أنها القرار-وأضافت صدور ى-منذ المال ر األث ن م تحد دائل ب إليجاد وخطط دراسات بعمل
محاصيل وإدخال اف٬ اإليق قرار يتضمنها لم التي األخرى المحاصيل زراعة فى التوسع مثل للقرار؛

الشركة بنشاط المرتبطة الصناعية األنشطة فى التوسع إلى باإلضافة  .جديدة٬
 

السعودي وزراء ال س مجل رار ق ق تطبي استكمال عن الزراعية للتنمية تبوك شركة أعلنت جانبها٬ من
تبوك بمدينة مشروعها في الخضراء األعالف زراعة  .بوقف

 

ذ للتنفي الوصول حتى الخضراء لألعالف المخصصة للمساحات التدريجي بالتخفيض قامت إنها وقالت
مجال ي ف دخول ال ذلك وك ة٬ بديل محاصيل على الجديدة استراتيجيتها أعدت أنها مبينة للقرار٬ الكامل
ة عالي ة المحمي وت البي ي ف ة الذكي ة والزراع ائي الم تزراع واالس دواجن وال ة المركب األعالف اج إنت

 .التقنية
 

القابضة الدولية أنعام مجموعة شركة القابضة(وأعلنت الوزراء)أنعام مجلس قرار بتنفيذ قامت أنها ٬
الجوف بمنطقة بمزرعتها الخضراء األعالف زراعة بوقف  .والخاص

 

ر تأجي خالل من ك وذل ا؛ إيراداته ى عل تؤثر ال بديلة وسياسات استراتيجية بتطبيق ستقوم إنها وقالت
والبطاطس والفواكه كالخضراوات بديلة زراعات واستحداث للغير المحاور من  .عدد

 

باستغالل إضافية رادات إي ق لتحقي ام؛ واألغن ية الماش ة تربي ى إل ذلك ك ستتجه أنها الشركة٬ وأضافت
زراعة إيقاف لتعويض المركزة األعالف مصنع تشغيل مع الزراعة٬ عن المتوفقة المشروع مساحات

الخضراوات لزراعة المحمية البيوت إنشاء ودراسة  .األعالف٬
 

م رق وزراء ال س مجل رار ق ذ بتنفي التزمت ا إنه ة للتنمي الشرقية شركة بوقف)66(وقالت والقاضي

14



من اعتبارا بالسعودية٬ الخضراء األعالف زراعة لعام25نشاط  .هـ1440صفر
 

الل خ ن م راء الخض الف األع ة زراع ن تقني ى إل ت توجه رار الق دور ص ذ من اإلدارة أن افت٬ وأض
الماضية سنوات الثالث خالل تدريجي بشكل الزراعية المحاور عدد  .تقليص

 

ا ماله رأس ع رف خالل من ة؛ بديل غيلية تش أنشطة ى إل للتحول ا حالي تسعى الشركة إدارة أن وأكدت٬
للدخل مدرة تجارية وأعمال عقارية أصول على استحواذ صفقات في  .والدخول

 

ا توقفه ة الزراعي ة الوطني ركة ش أكدت ة٬ بالبورص ة المدرج غير عودية الس ركات الش ب جان ى وعل
ة زراع اف إيق أن بش الصادر وزراء ال س مجل رار ق مع يًا تماش ك وذل الف األع زراعة ن ع الكامل

السعودية رؤية أهداف مع يتواءم بما  .2030األعالف٬
 

تدامة واس ذائي والغ الزراعي القطاع ة تنمي ي ف ا دوره من اً انطالق ه إن ون٬ دان الصافي شركة وقالت
ل كام استيراد ى وعل األعالف٬ ة لزراع ة المحلي ة الجوفي اه المي تهالك اس ل تقلي ى عل ت عمل موارده
ع م ياً تماش تماماً داخليا االعالف لزراعة الكامل اإليقاف وأعلنت الخارج من األعالف من احتياجاتها

السعودية  .2030رؤية
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لزراعةعنوان بالشقيق25مبادرة سدر شجرة ألف

الخبر الخبرالسبت-10/11/2018-02/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6616العددالكاتب 1تكرار

لزراعة بالشقيق25مبادرة سدر شجرة  ألف
 

 

 

الحسين:جازان  محمد
 

 

ر الدوائ اركة وبمش السدر٬ شجرة زراعة ادرة مب مؤخرا٬ العتيبي٬ غصاب الشقيق بلدية رئيس دشّن
ة ذور.الحكومي الب غرس ي ف دارس الم الب ط وسيشارك للسدر٬ ذره ب أول بغرس ة الحمل ت وانطلق

من ثر أك لغرس الحملة وتتواصل أولى٬ كمرحلة سلمان٬ الملك طريق امتداد في25على ذرة ب ف أل
 .الشقيق

 
ومعالجة ة البيئ ى عل اظ والحف دن الم نة ألس ضمن أتي ت ادرة المب ذه ه أن الشقيق بلدية رئيس وأوضح
و الصيف٬ فصل في خاصة األجواء٬ حرارة تحفيظ في وتسهم المتحركة٬ الرمال من والحد التلوثات٬

خاص»أضاف مشتل يز تجه ي ف ة البلدي شرعت فقد العوادم٬ فيها وتكثر صناعية مدينة الشقيق لكون
الصحية المدن مصاف إلى بالشقيق للوصول قويا داعما سيكون  .»بالبلدية٬
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والكيماوياتعنوان المبيدات إدارة وتحسين لتطوير علمي ملتقى

الخبر الخبرالسبت-10/11/2018-02/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد16584العددالكاتب 1تكرار

الكيميائية الملوثات من البيئة لحماية وطنية لجنة  تشكيل

والكيماويات المبيدات إدارة وتحسين لتطوير علمي  ملتقى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األحساء ــ بوفهيد  حمزة

 

أمس ة واألغذي ة الزراعي وم العل ة كلي ي ف ممثلة فيصل الملك جامعة نظمتها التي العمل ورشة خرجت
بعنوان ة«األول المملك في الثابتة ول-الملوثات والحل ع وهي»الواق توصيات ى:بخمس عل العمل

لألرصاد ة العام ة الهيئ ع م اون بالتع ة العالق ذات والخاصة ة الحكومي ات القطاع ة كاف ود جه تضافر
الوطنية التنفيذ خطة إلعداد البيئة الخاصة)NIP(وحماية استوكهولم ة اتفاقي نحو المملكة بالتزامات

السعودية العربية المملكة في منها والتخلص الخطرة٬ العضوية الملوثات  .بإدارة
 

اون التع يق لتنس ة العالق ذات ة والخاص ة الحكومي ات القطاع ة كاف ا به ل تتمث ة وطني ة لجن كيل وتش
ة الموقع ة البيئي ات باالتفاقي ة المملك ات التزام ذ وتنفي ة ومتابع عودية٬ الس ة البيئ ة حماي ي ف ل والتكام
ذ لتنفي ة الجامعي الخبرات ب ات والجه ات الهيئ د تزوي ذلك وك ة٬ المملك ة حكوم قبل من عليها والمصادق
ة التوعي مستوى ع رف ى إل إضافة الخطرة٬ ات الملوث وإدارة ة البيئ ة حماي مجال في المملكة التزامات
العضوية ة الكيميائي ات الملوث أنواع ب ع المجتم قطاعات وجميع والمقيمين المواطنين لتعريف واإلعالم
ع وجمي وان٬ والحي ان اإلنس حة ص ى عل رة الخط رارها أض ب لتجن ا معه ل التعام رق وط رة٬ الخط
دات المبي من المملكة واردات على الرقابة جهود توحيد ضرورة إلى إضافة عام٬ بشكل البيئة عناصر

األثر تتبع نظام مع وتداولها استخدامها على الرقابة وإحكام وأشكالها٬ أنواعها بكل  .والكيماويات
 

الورشة أن وج الهجه دان رف ن ب حسن الدكتور العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل وأوضح
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الخاصة ة الدولي ات االتفاقي وتوضيح ة٬ المملك ي ف الخطرة العضوية ة الكيميائي ات الملوث واقع ناقشت
العضوية ات الملوث ذه ه إدارة ي ف ام والع الخاص القطاع ودور ات٬ والملوث الخطرة الكيميائية بالمواد
ات وآلي ة الدولي ات لالتفاقي ة المملك ن م ة المطلوب ات وااللتزام ا٬ منه ن اآلم ص والتخل د والح ة الثابت

 .تطبيقها
 

ات والكيماوي دات المبي إدارة وتحسين لتطوير المملكة مساعدة إلى يهدف العلمي الملتقى أن إلى وأشار
الخطرة ة البيئي ات المخلف ن م اآلمن التخلص إدارة وتحسين المصنعة دات المبي على االعتماد وتقليل

السابقة االستخدامات عن والناتجة العضوية للمركبات اآلمنة البدائل  .وإيجاد
 

الورشة أن المديني٬ محمد بن عبدالرحمن الدكتور واألغذية الزراعية العلوم كلية عميد أكد جانبه٬ من
الة ورس ة رؤي ع م أتي ت ة الورش أن اً مبين والخاص٬ العام القطاع بين المجتمعية للشراكة تأصيالً تأتي

ة المملك ة رؤي ق تحقي ي ف هام لإلس ع المجتم ة خدم و نح ة وى2030الجامع قص ة أهمي ي تول تي ال
التلوث من والحد الطبيعية الموارد من ومكوناتها البيئة على  .للمحافظة

 
التكامل:وأضاف ل تفعي ي ف لإلسهام العلمي اء اللق ذا ه عبر تسعى واألغذية الزراعية العلوم كلية إن

ل مث إلدارة وإقليمي وطني منهج لتحديد العالقة ذات الوطنية والجهات واإلقليمية الوطنية الخبرات بين
دات المعاه ي ف بمسؤولياتها ا لقيامه ة بالمملك المنوطة األدوار ع م ق يتواف ا بم الخطرة الكيماويات هذه

فاعالً عضواً فيها تشارك التي الدولية  .واالتفاقيات
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر نزرععنوان سلمان شتلة"البعائث"مبادرة"..بيد ألف لزراعة

الخبر الخبرالسبت-10/11/2018-02/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2702العددالكاتب 1تكرار

نزرع سلمان شتلة"البعائث"مبادرة"..بيد ألف  لزراعة

حائل لمنطقة العهد وولي الحرمين خادم زيارة  بمناسبة

 

السليمي  حائل-خالد

ل تحم ة بري تلة ش ف أل ة لزراع ادرة بمب س أم ي التطوع ث البعائ ق فري دأ ب
 ".نزرع_سلمان_بيد#"شعار

 

وزع وت ث٬ بالبعائ ة األهلي ة االجتماعي ة التنمي ة لجن ر مق ام أم ن م ر٬ الظه د بع س أم ق الفري ق وانطل
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البعائث ن م ة القريب ة البري اكن األم على األشجار220أعضاؤه ة لزراع ل٬ حائ شرق وب جن م كل
مساًء السبت غد يوم تنتهي أيام ثالثة مدى  .على

 

آل دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين ادم خ ارة زي بة بمناس الشتالت ذه ه زراعة وجاء
و أب ة مدون مشتل من ه أن ًا علم ل٬ حائ ة منطق ى إل لمان٬ س ن ب د محم األمير األمين عهده وولي سعود

البري  .سامي
 

البعائث وشمال وب جن ة ميداني دراسة بعد جاء األماكن اختيار إن الفريق رئيس الحربي٬ محمد وقال
ان ك د وق ة٬ البري األعشاب بعض و نم ى عل تساعد وتربتها التصحر٬ من تعاني التي األماكن وتحديد
ماضية٬ سنوات ي ف ت كان تي ال اكن األم بعض د تحدي ي ف دور السن٬ يري كب العمل ق فري ألعضاء

األماكن بتلك تنمو سابقاً كانت التي النباتات أنواع زرع تم فيما النبات٬ ببعض  .تزخر
 

الزراعة٬:وأضاف ي ف يشاركون وصغاراً اراً كب ز المرك اء أبن ن م الكثير جعل المبادرة٬ توقيت أن
حائل لمنطقة الملك بزيارة ارتبطت  .لكونها

 

ة:وأردف إتاح لضمان ددة مح ات ألوق ل العم يم تقس م ت المشاركة٬ ب طل ى عل ير الكب ال لإلقب نظراً
استثناء دون للجميع٬ المشاركة  .فرصة

 

خضراء"الحربي"وأكد اكن أم ى إل ا زراعته م ت تي ال ة القاحل اكن األم تتحول س هللا يئة مش د وبع ه أن
بنموها األيام هذه المنطقة على تسقط التي األمطار تساهم أن بعد القادمة٬ األشهر  .خالل
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ومراكزهاعنوان سكاكا بمدينة البيطرية الحملة يختتم بالجوف البيئة وزارة فرع

الخبر الخبرالسبت-10/11/2018-02/03/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد188العددالكاتب 1تكرار

ومراكزها سكاكا بمدينة البيطرية الحملة يختتم بالجوف البيئة وزارة فرع

 

 

العامة الشمال-الجوف-العالقات  :نبض
 

ة الحمل ة الحيواني ثروة ال ادارة ب ل ممث وف الج ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف م أختت
ام الع ذا له ى األول ادية اإلرش الخطط امج برن ضمن اإلرشادية ق1440البيطرية الفري ذ نف ث حي هـ

مدار وعلى بالحملة المُشارك دد5البيطري لع ارة زي ائيه ومس صباحية ترتين ف دل بمع متواصلة أيام
ة البيطري دمات الخ ديم تق ة الحمل الل خ م وت كاكا س ة لمدين ة التابع رى والق ز المراك ن َو(م ة العالجي

ع)اإلرشادية وتوزي اراتهم وإستفس ئلتهم أس ى عل رد وال المراكز في المتواجدين الماشية لمربي الالزمة
عليهم البيطرية اإلرشادية الوزارة  .إصدارات
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تاذ األس وزارة ال رع لف الرسمي دث المتح ى/ووضح إل تهدف ة البيطري ة الحمل أن ب نزي الع اء مهن
ن بي المشتركة ة الحيواني األمراض خطر وتوضيح مواقعهم في وخدمتهم الماشية مربي وإرشاد توعية
رق وط الج الع ة وكيفي ه من ة والوقاي المرض ب ابة األص راض أع ى عل رف والتع وان والحي ان األنس

معها  .التعامل
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األمطارعنوان أثار لرفع إمكانياتها تسخر القريات مياه خدمات

الخبر الخبرالسبت-10/11/2018-02/03/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

األمطار أثار لرفع إمكانياتها تسخر القريات مياه  خدمات

 

الشمال-القريات  :نبض
 

جميع سخر الفرع أن السمحان ابراهيم بن عبدالعزيز القريات بمحافظة المياه خدمات فرع مدير أكد
لها التابعة والمراكز القريات محافظة شهدتها التي والبركة الخير أمطار آثار إلزالة  .امكانياته

 
جميع بتسخير والصيانه التشغيل مقاول أعمال على والعاملين المشرفين توجيه تم أنه وأضاف
المتوقعه المطرية الحالة لمواجهة والمتابعة االستعداد درجة ورفع والبشرية اآللية اإلمكانات

األيام لهذه  .بالمحافظة
 

الضرورة دعت اذا الفورية٬ واالستجابة المحافظة وبلدبة المدني الدفاع لجان مع التعاون على مؤكداً
آثار من عليها يترتب وما الحالة بعد ما  .ومتابعة
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيةعنوان اآلفات لمكافحة تشميس جهاز

الخبر الخبرالسبت-10/11/2018-02/03/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد6616العددالكاتب 1تكرار

الزراعية اآلفات لمكافحة تشميس  جهاز

 

الغزال:األحساء   عدنان

ك المل ة بجامع ة واألغذي ة الزراعي وم العل ة كلي ي ف ة٬ الزراعي ات لآلف ة المتكامل المكافحة أستاذ كشف
ة تقني من االستفادة بنظام يعمل جديد٬ جهاز تطوير الكلية تبني الجبر٬ أحمد الدكتور باألحساء٬ فيصل

بديال»التشميس« ك وذل ر٬ التم ة وفراش راء٬ الحم ل النخي ة سوس ا منه الزراعية٬ اآلفات مكافحة في
اآلفات مكافحة في الكيميائية للمبيدات  .جديدا

 
بعنوان محاضرة في يتحدث كان الذي الجبر ات«وأشار اآلف مكافحة ي ف الكيميائية المبيدات ٬»بدائل

ارة لتج المي الع وق الس م حج أن ى إل ة٬ واألغذي ة الزراعي وم العل ة كلي ن م م بتنظي ل عم ة ورش ي ف
يتجاوز وهناك80المبيدات دوالر٬ األضرار1200مليار في متفاوتة  .مبيد

 
من5وعزا والحد ذاء٬ الغ سالمة ى إل ات اآلف مكافحة ي ف ة الكيميائي دات المبي دائل ب الختيار أسباب

ة المقاوم تتطور أن استطاعت ات اآلف بعض إن إذ ة فعال غير ت بات دات المبي وبعض البيئة٬ ملوثات
ى إل تصل ة مالي ة مكلف ة الكيميائي دات المبي وتسجيل ر تطوي أن ى عل عالوة المبيدات٬ بعض من لديها
ن م ل التقلي ى إل زارعين الم دفع ي ا م و وه العضوية٬ الزراعة إلى التوجه بجانب الدوالرات٬ مليارات

الكيميائية المبيدات  .استخدام
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دات للمبي الي اإلجم دد الع أن افي٬ العط د خال دس المهن اه٬ والمي ة البيئ وزارة ل ممث ان أب دوره٬ وب

ة المملك ي ف ورة دة284المحظ والمقي دا٬ ة57مبي فعال ادة كم جلة والمس دا٬ دا430٬مبي مبي
بكثرة في150والمستخدمة عدة ود جه ديها ل وزارة ال أن موضحا االستخدامات٬ ف مختل ي ف دا مبي

المبيدات استخدام من  .الحد
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مبنىعنوان زراعة مبادرة المخدرات«تدشين »مكافحة

الخبر الخبرالسبت-10/11/2018-02/03/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد20308العددالكاتب 1تكرار

مبنى زراعة مبادرة المخدرات«تدشين  »مكافحة
 

 

األحساء في الخضراء المناطق لتعزيز تهدف المخدرات مكافحة مبنى زراعة (مبادرة  )الحياة.
 

البقشي-األحساء  حسن

ي الوطن الحرس ب درات المخ ة مكافح ب ومكت اء باألحس ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ن دش
ام الع دير الم بحضور الوطني٬ الحرس ب المخدرات ة بمكافح الخاص نى المب ة زراع مبادرة مشروع
ة مكافح ب مكت دير وم يني٬ الحس د خال دس المهن اء باألحس ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب لمكت

القديري محمد العقيد الوطني بالحرس  .المخدرات
 

لزراعة والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ادرة مب ضمن أتي ت ادرة المب ذه ه أن يني الحس 10وأوضح
بحلول شجرة ة2022ماليين لحماي اء األحس ي ف الخضراء اطق المن احة مس ز وتعزي ادة زي بهدف ٬

إضافة واألهلية٬ الحكومية القطاعات من بالشجرة االهتمام ضرورة على والتأكيد الهواء٬ وتنقية البيئة
س الطق ف وتلطي ا فيه وي الحي ّوع والتن ة النباتي الحياة عودة على والعمل التصحر ظاهرة محاربة إلى

والغبار األتربة من النسبية والحماية الحراري٬ االحتباس ظاهرة من  .والتخلص
 

والتكامل اون التع ود جه تدعيم في يسهم الحكومية الجهات بين التواصل أن القديري العقيد أكد بدوره٬
الحكومية القطاعات  .بين
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اه والمي ة البيئ وزارة ب لمكت التابع المتكاملة للمزرعة اإلرشادي المركز مدير أوضح أخرى٬ جهة من
وان عن تحت الين للنح ادياً إرش اً يوم ام أق ز المرك أن الوصيبعي نبيل المهندس األحساء في والزراعة

ل« العس رز ف ة عملي ق ائح»تطبي النص م وأه للمناحل٬ ة الحقلي ام األي ة وأهمي داف أه شرح دف به ٬
وهي العسل رز ف ة عملي ل قب ال النح ا يتبعه أن يجب تي ال من:واإلرشادات ة للخلي امل الش الفحص

ى إل ة الخلي وإدارة للبيض ووضعها الملكة وضع من د والتأك شمعية إطارات في الخلية وضع خالل
الصحيح بالشكل دوراها وأداء العامالت ووضع الصحيح  .الطريق

 
ر وطي الشمع ودودة اروا الف ل مث ة الخلي داخل األمراض تواجد ع تتب ى عل الين النح الوصيبعي وحث

آذار شهري في يتواجد الذي ان)مارس(الوروار ل(ونيس د)أبري الب الشهرين ذين ه ي ف ه إن ال وق ٬
ى حت الشمس شروق مع الشرق ة جه ي ف المنحل ون يك أن ويجب المناسب٬ ذاء الغ يوفر أن للنحال

الباكر الصباح في النحل سروح  .تكون
 

اك هن أن ى إل اً الفت ة٬ الخلي وة ق ى عل اظ للحف نوات س الث ث كل الملكات استبدال على النحالين وحض
تفوق التي الحرارة وهي الصيف فصل اثناء منطقتنا تواجهها كبرى ار50مشكلة والغب ة مئوي درجة

يراً مش الحرارة٬ ن م ف للتخفي ا الخالي وق ف ش الخي أو اء م رشاشات بوضع النحالين وننصح الشديد٬
ة المتابع ى إل الين النح اً داعي الحرارة٬ بسبب النحل ن م ير الكث دت فق دة ع مناحل ى عل وف الوق ى إل

واحدة مرة األسبوع في الخلية أرضية وتنظيف للخلية  .المستمرة
 

ع جام األخير يعتبر إذ الكريليوني٬ والنحل البلدي النحل بين بالفرق التعريف اإلرشادي اليوم وتضمن
وز تم هر ش ي ف يكون ل العس رز ف وأن ثر٬ أك ارة الح واء األج ل ويتحم بر أك كل بش ل و(للعس )يولي

الثاني تشرين وشهر البرسيم٬ السدر)نوفمبر(لزهرة  .لزهرة
 

الخطوات واتباع الشرائح أخذ طرق من بدايًة عملية بطريقة الفرز عملية شرح اإلرشادي اليوم وشهد
ة عملي د وبع ي٬ اآلل رز الف صندوق في الشرائح وضع إلى الشمعية٬ الخاليا تتأثر ال حتى دقيق بشكل
ات واليرق العسل ن م الرغوة تخرج حتى أسبوعين ى إل أسبوع دة لم المنضج في العسل يحفظ الفرز

في العسل يعبأ الفترة هذه وبعد الفرز٬ عملية من خاصة)برطمانات(المتساقطة .حافظات
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األرصادعنوان منذ:متحدث الحالية المطرية الحالة توقعات الجهات3أعلنا وأبلغنا أيام

الخبر الخبرالسبت-10/11/2018-02/03/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

األرصاد منذ:متحدث الحالية المطرية الحالة توقعات وأبلغنا3أعلنا أيام
 الجهات

لألحد:قال مستمرة والحالة للمتابعة المناطق إمارات  أعلمنا
 

 

شار  الرياض-عبدالحكيم

ذ من ة الهيئ أن ب القحطاني حسين البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة باسم الرسمي المتحدث 3كشف
للمتابعة المناطق وإمارات الرسمية الجهات فيها وبلغت الحالية المطرية الحالة توقعات أعلنت  .أيام

 

متوسطة من ة المملك مناطق معظم على المطرية الحالة استمرار إلى الصدد هذا في القحطاني وأشار
دار م ى عل طقس خبراء ه في يعمل جدة في إقليمي مركز يوجد أنه مبيناً األحد غد يوم إلى غزيرة إلى

بأول24 أوالً المملكة على األجواء حالة لمتابعة  .ساعة
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الرياض العاصمة شمال على سجلت التي األمطار معدل بأن أهال يا لبرنامج القحطاني مطار(ولفت
الدولي خالد ى)الملك إل وصلت ة الهيئ مراصد حسب الجمعة وصف13أمس يمكن ه أن ًا مبين م٬ مل

الل خ ار األمط دل مع اوز تج إذا الغزيرة ب ار اعة24األمط اوز60س تتج أو م الل20مل خ م مل
ساعة نصف أو  .ساعة

 

وب هب ع م برق٬ وال البرد ب مصحوبة رة غزي أمطار هطول أمس شهدت قد الرياض العاصمة وكانت
واألنفاق الشوارع بعض معها غرقت شديدة  .رياح
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بـ"األرصاد"عنوان أمطار هطول كمية أعلى الرياض"تُسجّل جنوب "صناعية

الخبر الخبرالسبت-10/11/2018-02/03/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

بـ"األرصاد" أمطار هطول كمية أعلى الرياض"تُسّجل جنوب  "صناعية
خدمية36.8بلغت مرافق ومداهمة الطرق بعض إغالق في وتسببت  مل

 

السبيعي  الرياض-عمر

دكتور ال اد األرص ؤون لش رئيس ال ب نائ د الم"أك غ ن اض"أيم الري وب بجن دة الجدي ناعية الص أن
بمقدار لألمطار هطول كمية أعلى األوتوماتيكية36.8سّجلت الهيئة محطة رصدته ما بحسب  .مل

 

الم"وأوضح من"غ الجمعة س أم وم لي ة الهيئ د مراص من اض الري للعاصمة جلة المس ات الكمي أن
حتى صباحاً التاسعة الرياض12الساعة مطار مرصد بحسب بلغت  .مل?.??صباحا٬ً

 

ض بع الق إغ جيل تس ي ف بّبت تس ة٬ الجمع س أم اء مس رة غزي اراً أمط اض الري مة العاص هدت وش
ض لبع اه المي ة ومداهم ات المركب ض بع از الحتج افة باإلض ا٬ به اه المي وب منس اع وارتف ات الطرق
العالقة وذات واإلسعافية واألمنية الخدمية الجهات استنفار حالة وسط والخاصة٬ الحكومية  .المرافق
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لتاريخ الصحفي 02/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أمامعنوان حفرة إصالح بسرعة المياه شركة تُبلغ خليص تستجيب..STCبلدية والشركة

الخبر الخبرالسبت-10/11/2018-02/03/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

أمام حفرة إصالح بسرعة المياه شركة تُبلغ خليص ..STCبلدية
تستجيب  والشركة

 

الغانمي-بقلم  خليص-عمر

الموافق الجمعة اليوم هذا عصر خليص محافظة بلدية األول1(تلقت ربيع بالغ)هـ1440من
الـ فرع أمام الطريق وسط حفرة  .stcبوجود

ة بالبلدي الطوارئ رق ف ت فقام اه٬ للمي ة الوطني ركة للش ال أعم تخص رة الحف أن ة البلدي وجدت د وق
ذيري٬ تح بسياج الحفرة وجاريبإحاطة ة الحال باستالم اموا وق ة الوطني اه المي شركة إبالغ ب وقامت

االختصاص بحكم قبلهم من  .إصالحها
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