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لتاريخ الصحفي 04/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الراجحي:بالصورعنوان أوقاف بإدارة الباطن مشروع يزور البيئة وزير نائب

الخبر الخبراالثنين-12/11/2018-04/03/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الغذائية السالمة ومواصفات معايير أعلى  حقق

الراجحي:بالصور أوقاف بإدارة الباطن مشروع يزور البيئة وزير  نائب

 
 

 :الوئام-الرياض
ن الباط مشروع ارة بزي ة والزراع والمياه ة البيئ وزير نائب المشيطي هالل بن منصور المهندس قام
ي ف ان وك ؤولين المس ن م دد ع ه يرافق يم٬ بالقص ي الراجح ز العزي د عب الح ص اف أوق إلدارة ابع الت

المهندس الوفد الراجحي/استقبال صالح أوقاف إلدارة العام المدير الشمسان محمد بن  .علي
 

العضوية ور التم وإنتاج ة زراع في المستخدمة الحديثة التقنيات على الوفد المتطورةواطلع والطرق
التمور جودة وتحسين اإلنتاج وزيادة بالنخيل للعناية الزراعية اإلدارة تستخدمها  .التي
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إدارة ب ة الزراعي اإلدارة ا تمتلكه تي ال ة والعلمي ة العملي برات الخ استعراض ارة الزي ذه ه ي ف رى وج
ة التقني ال مج ي ف ترك المش ي العلم اون التع ة مناقش م وت ل٬ النخي ة زراع ر تطوي ال مج ي ف اف األوق
الوفد قام كما المتخصصة٬ العلمية المجاالت في وكذلك التمور وإنتاج النخيل بزراعة الخاصة الحيوية

الباطن مشروع مرافق بعض على بجولة  .الزائر
ام واألرق ة العام ات للمعلوم س غيني وعة موس هادة ش ى عل ل حص اطن الب روع مش أن ذكر بال دير الج

عام العالم مستوى على تمر نخيل مشروع كأكبر  .2005القياسية

 

العالمية والشهادات الدولية الجوائز من العديد على حصل والمحافظةكما تزام االل نتيجة المتخصصة
ن دوليي راقبين م ور حض الل خ ن م ة٬ للزراع ة العالمي ية القياس فات والمواص ايير المع ق تطبي ى عل
اه مي ن م عشوائية لعينات والفحوصات التحاليل وإجراء الزراعية البرامج تطبيق لمتابعة متخصصين

المحددة الدولية للمعايير التمور مطابقة من التأكد بهدف والتمور والتربة  .الري
 

ي األوروب االتحاد ام لنظ طبقاً العضوية الزراعة شهادة الشهادات تلك أبرز ٬)ECOCERT(ومن
التنفيذية ه والئحت السعودي العضوية ة الزراع لنظام اً طبق العضوية الزراعة ٬)OSKSA(وشهادة
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الجيدة الزراعية الممارسات جاب(وشهادة ة)الجلوبال البيئ إدارة ة بأنظم الخاصة األيزو وشهادات
العالمية المهنية والسالمة الغذائية,والصحة الجودة,والسالمة إدارة  .ونظام

 

ادم خ ة حكوم ل قب ن م الزراعي القطاع يجده الذي واالهتمام بالرعاية الجميع أشاد الزيارة ختام وفي
ل النخي ة زراع وتطوير دعم على الدائم وحرصهما هللا حفظهما األمين عهده وولي الشريفين الحرمين

التمور  .وإنتاج
 

ي ف رى األخ ة الوقفي روعات المش ة وبقي المي الع ي الزراع روع المش ذا ه ل يجع أن الى تع هللا ائلين س
إدارة ي ف املين والع وذريته هللا رحمه الراجحي دالعزيز عب ن ب صالح الشيخ ف الواق حسنات ميزان

 .األوقاف
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لتاريخ الصحفي 04/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان حماية حول عمل ورشة تنظم الشرقية بغرفة والغذاء البيئة لجنة

الخبر الخبراالثنين-12/11/2018-04/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

البيئة حماية حول عمل ورشة تنظم الشرقية بغرفة والغذاء البيئة  لجنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 واس-الدمام
ادم الق األربعاء يوم الشرقية٬ أمانة مع بالتعاون والغذاء البيئة بلجنة ممثلة الشرقية غرفة ورشة,تنظم

ؤولين المس ن م دد ع بمشاركة ة٬ البيئ ة حماي وع موض اقش تن ل س,عم الرئي ة الغرف ر مق ي ف ك وذل
 .بالدمام

 
ى إل دف وته ة٬ اللجن ال أعم من ض أتي ت ة الورش أن الرشيد٬ ليمان س ن ب طالل ة اللجن س رئي ان وأب
حة والصـ البيئة على المحافظة يعزز بما بالمنطقة والغذاء البيئة وقطاع الخاص القطاع وتثقيف توعية

 .العامة
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لتاريخ الصحفي 04/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حملةعنوان من الثالثة المرحلة يدشن القصيم تعليم خضراء"مدير القصيم "أرض

الخبر الخبراالثنين-12/11/2018-04/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2716العددالكاتب 1تكرار

حملة من الثالثة المرحلة يدشن القصيم تعليم خضراء"مدير القصيم  "أرض
 
 
 
 
 

 
 

 واس-بريدة
دس المهن ة والبيئ اه والمي الزراعة وزارة رع ف دير وم ان٬ الركي هللا د عب القصيم م تعلي عام مدير دشن

حملة من الثالثة المرحلة اليوم٬ الصوينع خضراء"سلمان القصيم ة٬"أرض العام اإلدارة دارس م في
ك تل وتأتي المنطقة٬ في النباتي الغطاء وتطوير لتأهيل شجرة٬ مليون من أكثر استزراع تستهدف التي
ة وتنمي ر وتطوي ل تأهي نحو ة٬ الحكومي القطاعات ن بي ل التكام ويحقق البيئة٬ يخدم ما لتفعيل الشراكة
ي البيئ وع التن ى عل اظ الحف نحو والسعي الطبيعة حب على النشئ وتربية بالمملكة٬ البرية المنتزهات
ة ثقاف نشر ى عل الشراكة ك تل ل تعم ا كم ع٬ المواق ذه له المستدامة التنمية نحو والدفع الفطرية٬ والحياة
م قي وغرس المستهدفة٬ االوساط ي ف ئي البي الوعي مستوى ورفع البيئي٬ الجانب في التطوعي العمل
دى ل ة الطبيعي ا موارده ة وتنمي تهدفة٬ المس ع المواق وتطوير وتنمية عليها٬ والحفاظ باألشجار االهتمام

المدارس طالب وخصوصًا األعمار بمختلف المجتمع  .أفراد
 

حة واض داف أه ذات يم القص أرض ة حمل ن م ة الثالث ة المرحل أن يم القص م تعلي ام ع دير م ح وأوض
الوطني التحول امج برن أهداف مع ويتماشى يتفق بما ة2020ومحددة المملك ة ي2030ورؤي الت

دالت مع من ع ترف ة تكاملي شراكة ا كونه ى إل باإلضافة اراته٬ مس ة بكاف التطوعي ل العم ى عل تشجع
البيئي والتنوع المحلي٬ االكتفاء تحقق التي الطبيعية٬ وثرواته الوطن بمقدرات اإليجابي  .الوعي

5



 

لتاريخ الصحفي 04/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السعودية..شاهدعنوان المحميات أهمية يستعرض البيئة عن قصير فيلم

الخبر الخبراالثنين-12/11/2018-04/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2704العددالكاتب 1تكرار

السعودية..شاهد المحميات أهمية يستعرض البيئة عن قصير  فيلم

الفردية بجهودهم الشباب من مجموعة  أنتجه

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

ات المحمي عن الحديث اول يتن ة الفردي ودهم بجه ة البيئ عن قصيرًا ًا فيلم باب الش ن م مجموعة ج أنت
 .السعودية

 

رئيس اً الحق أصبح ذي وال صغيراً ان ك دما عن قصته يستعرض سابق صياد حول الفيلم قصة وتدور
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ة المنطق ة طبيع ال بجم ية الشخص ع ول م الفيل اول يتن ا كم ارض٬ مع ني ب روق ع ة محمي ي ف الجوالين
هناك الفطرية الحياة حماية في  .وبهوسه

 

الرابط هذا على  الفيديو
 

youtu.be/_be5pKLXvfw 
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لتاريخ الصحفي 04/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الكالبعنوان تسميم إيقاف بـ:»األمانات«لـ»البلدية«..بعد CNSRكافحوها

الخبر الخبراالثنين-12/11/2018-04/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19070العددالكاتب 1تكرار

الكالب تسميم إيقاف بـ:»األمانات«لـ»البلدية«..بعد كافحوها
CNSR 

 

 

الرحيمة الطرق باستخدام الضالة الكالب كثافة لتقليل دعت البلدية الشؤون (وزارة  )عكاظ.
 
 

 okaz_online@)الرياض(»عكاظ«

برنامج ق تطبي ى إل والمحافظات٬ المناطق مختلف في أماناتها والقروية٬ البلدية الشؤون وزارة دعت
CNSRد بع ك وذل ة٬ والبديل ة للبيئ الصديقة ة الرحيم الطرق باستخدام الضالة٬ الكالب كثافة لتقليل ٬

ا دينن ه ب ر أم ذي ال الحيوان ب ق الرف دأ مب تحقيق إطار في مكافحتها٬ في السامة الطعوم استخدام إيقاف
ة والجمعي ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ا ومنه ة المعني ات الجه ع م اون بالتع ف الحني المي اإلس

بالحيوان للرفق  .السعودية
 

باسم دوليا المعروف النظام على مبني البرنامج أن تعميمها٬ في الوزارة -الجمع(TNRوأوضحت
وتعقيم)اإلطالق-اإلخصاء الذكور إلخصاء مؤقتة معالجة مراكز في الضالة الكالب جمع يتم بحيث
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المدن أطراف في الطبيعية بيئاتها في إطالقها وأخيراً واستشفائها  .اإلناث
 

بمسمى بها لالسترشاد موحدة كراسة هناك أن ل«وبينت تقلي لمشاريع والمواصفات الشروط كراسة
المملكة بمناطق الضالة الكالب داخل»كثافة الضالة الكالب كثافات زيادة من الحد إلى تهدف والتي ٬

اث األبح ز مراك ل قب ن م ا منه تفادة واالس ة الرحيم رق الط تخدام اس ي ف ع بالتوس ي العمران اق النط
الرفق نظام مع تماشياً وذلك إطالقها٬ قبل ذلك في يرغب لمن القتنائها الفرصة إتاحة أو المتخصصة٬

إزعاجها أو مخاطرها من للسكان العامة الصحة على وحفاظاً  .بالحيوان
 

ذون المنف اولون المق وم ليق ات األمان ل قب من المدن خارج أراٍض تحديد إلى الشروط كراسة تهدف كما
الجمع ا خالله من م يت واء إي ع كمواق الضالة للكالب ة المؤقت المعالجة ز مراك بإنشاء اريع المش ذه له
اء انته د بع ات لألمان اني المب ذه ه ؤول ت ث بحي الضالة للكالب واإلطالق والتعقيم واإلخصاء والتطعيم

 .المشروع
 

ات آف لمكافحة الخاصة ة القائم ود العق ن م تفادة باالس ا له ة التابع ديات والبل األمانات الوزارة ووجهت
الضالة الكالب مكافحة تتضمن التي العامة المشاريع(الصحة هذه تنفيذ في البدء بعض)لحين بتعديل

المخصص د البن ن م جزء من االستفادة تكون بحيث الجديدة التوجيهات مع لتتوافق وواجباتها مهامها
مادة االستركنين(لتوريد م)سلفات وتعقي م وتطعي تخدير واد م د بتوري ك وذل مقيدة مادة أصبحت التي

م وتعقي وإخصاء م وتطعي ع جم ال أعم ي ف ائم الق د العق في الفني الكادر من واالستفادة الضالة٬ الكالب
متخصص ادر بك تبدالهم اس لديهم الخبرة توفر عدم حال وفي الخبرة٬ لديهم توفرت إذا الضالة الكالب
الة الض الب الك ات كثاف ل تقلي روع مش ع م ى لتتماش اء واإلخص م التعقي ال أعم ي ف برة خ ديهم ل ن مم

 .بالمناطق
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لتاريخ الصحفي 04/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السادسعنوان البن مهرجان شعار يدشن لبدة

الخبر الخبراالثنين-12/11/2018-04/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6618العددالكاتب 1تكرار

السادس البن مهرجان شعار يدشن  لبدة
 

 

المالكي:جازان    زاهر

 
 

مهرجان ة وهوي شعار أمس٬ دة٬ لب ن ب ناصر ن ب ايف ن داير ال افظ مح السادس"دشن ن ذي"الب وال
اللجان اء ورؤس المهرجان س رئي تقباله اس خالل ك وذل الداير٬ محافظة في القادمة األيام خالل سيقام

مكتبه  .في
 

ور بحض ان المهرج إدارة ب ة المعني ان اللج تعدادات واس ان المهرج ط خط داير ال افظ مح تعرض واس
ز تجهي ي ف اإلنجاز مؤشرات ى عل ع واطل الكي الم مسعود ن ب رح مف األستاذ ة المنظم ة اللجن س رئي

المقر ز.وتهيئة وتجهي المهرجان ات بترتيب ة المتعلق الموضوعات من العديد بحث االجتماع خالل وتم
للمهرجان التنظيمات مختلف وإكمال  .المقر

 
والعمل بالبن لالهتمام ونائبه٬ المنطقة أمير لتوجيهات تأكيًدا يأتي السادس البن مهرجان أن لبدة وأكد

شركة دعم أن ى إل مشيرا به٬ االهتمام على وحثهم المزارعين ودعم زراعته تطوير "أرامكو"على
مؤشرا د يع ات٬ جه عدة ل قب ن م ه زراعت ر لتطوي تقبلية مس مشروعات تبني ودراسة البن لمزارعي
ه لجودت ًرا نظ ككل٬ وللوطن للمحافظة قويا اقتصاديا مصدرا يكون أن وإمكانية المنتج نجاح على قويا

 .العالية
 

ة بنوعي يزاً مم يكون س إذ ابقة الس خ النس ن ع اً مختلف يكون س ن للب ادس الس ان المهرج أن دة لب د وأك
ن م ه ب تزخر وما ومراكزها بالمحافظة التعريف على خالله من وسيحرص برامجه٬ وتنوع فعالياته٬

والعناية الزيارة تستحق مميزة وسياحية زراعية  .مقومات
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لتاريخ الصحفي 04/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تنتج10عنوان فواكه شجرة بالجوف170ماليين طن ألف

الخبر الخبراالثنين-12/11/2018-04/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20291العددالكاتب 1تكرار

تنتج10 فواكه شجرة بالجوف170ماليين طن  ألف

 
 
 

 الجوف-المدينة

خصوبة من ه ب ع تتمت ا م بسبب ة المملك ي ف ا نوعه ن م دة فري ة زراعي ة بتنمي الجوف ة منطق تحظى
ما تضم فاكهة٬ مزرعة آالف سبعة وجود عن أثمرت الجوفية اآلبار في كبيرة ووفرة تربتها في عالية

من نحو10يقارب تنتج شجرة٬ الحمضيات)170(ماليين من خاصة الفاكهة من طن  .ألف
 

روعات للمش ة الكليّ احة المس أن وف٬ الج ة بمنطق اة والمي ة البيئ وزارة رع ف ائيات إحص ب وحس
بنحو در تق الجوف ي ف ة ن)300(الزراعي م ة الزراعي المحاصيل ن م د العدي تحوي ار٬ هكت ف أل

جانب:بينها ر تواف ة إمكاني ى عل دل ت اج اإلنت مؤشرات أن ًدا مؤك ات٬ واللوزي والحمضيات٬ العنب٬
الجوف منطقة إنتاج من المملكة احتياجات من  .كبير

 
الجودة ب از وتمت نضجا٬ً الصيف ه فواك أول والمشمش الخوخ ار ثم من السنوي ة الفاكه اج إنت د ويع

أصناف ل مث ة نو٬"العالي س ك تروبي ي٬ بيوت ك تروبي سويت٬ ك تروبي ج٬ كين دا فلوري تار٬ س دا فلوري
جولد ديزرت جراند٬ ة"ايرلي المنطق تحتضن ث حي الجوف ي ف زراعة األكثر فإنه للعنب وبالنسبة ٬

ه)750(مايفوق من المنطقة إنتاج ويقدر العنب٬ أنواع من أصناف تسعة وتمتلك عنب٬ شجرة ألف
من منه)7500(بأكثر كبيرة كميات والخليج المحلي السوق ويستهلك  .طن

 
بزراعة الجوف ة منطق والبشملة٬:وتشتهر بي٬ الحل والفستق وز٬ والل ثرى٬ والكم اح٬ والتف ان٬ الرم

المحلي السوق تغطي كبيرة بكميات األصناف من وغيرها والشمام٬ والبطيخ٬  .والتين٬
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لتاريخ الصحفي 04/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المشتركة"البيئة"عنوان السودانية السعودية اللجنة اجتماعات في السعودي الوفد تترأس

الخبر الخبراالثنين-12/11/2018-04/03/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 12تكرار

اجتماعات"البيئة" في السعودي الوفد تترأس
المشتركة السودانية السعودية  اللجنة

 

 

 واس-الرياض
تركة المش ودانية الس السعودية للجنة المتابعة لجنة اجتماعات أعمال اختُتمت
ا فيه السعودي ب الجان رأس ت ث حي الماضي٬ س الخمي الخرطوم ة مدين في
د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي
ات والغاب ة الزراع وزارة ل وكي وداني الس ب الجان رأس ت ا بينم ان٬ البطش
ي ف ة العالق ذات الحكومية الجهات ممثلي بمشاركة باسبار٬ أزهري الدكتور

 .البلدين

ات االجتماع ة نهاي ي ن,وف م د العدي من يتض ر محض ى عل ع التوقي رى ج
ا٬ وتنميته قيقين الش دين البل بين التجاري التبادل زيادة إلى الهادفة التوصيات
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ات االتفاقي تفعيل إلى إضافة تواجهها٬ التي المعوقات جميع حل على والعمل
ترة الف خالل ا عليه ع التوقي يتم س تي ال واألخرى الموقعة٬ التفاهم ومذكرات

 .القادمة

ات االجتماع ذه ه امش ه ى ة,وعل الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي ى التق
البطشان حمد دس,الدكتور المهن وداني الس والغابات الزراعة وزير بمعالي

ال مج ي ف دين البل ن بي اون التع أوجه مناقشة جرى حيث محمد٬ النبي حسب
الحيوانية والثروة  .الزراعة
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لتاريخ الصحفي 04/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السيول7تحدد"البيئة"عنوان لجريان عوامل

الخبر الخبراالثنين-12/11/2018-04/03/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

السيول7تحدد"البيئة" لجريان  عوامل

 

 

المطرية3 للحاالت  أوصاف
 

الكثيري  جدة-داود

ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ددت ي7ح ه يول٬ الس ان جري ي ف م تتحك ة رئيس ل ة:عوام كمي
رب٬ والتس ح الرش خور٬ والص ة الترب وع األرض٬ن طح س ائص خص ار٬ األمط دة ش ار٬ األمط

اتي النب اء الغط ذلك وك ي٬ األراض تخدامات وزارة".اس ال ددت ح ا ة3كم للحال دة معتم تويات مس
الكّمية بحسب (المطرية سطحي: وجريان وغزيرة دة)متوسطة لم المطر استمر إذا ه أن وأوضحت ٬

لمدة)24( كان إذا أما متوسطا٬ يعد فإنه زول3ساعة٬ ن مدة كانت وإذا غزيًرا٬ يعتبر فإنه ساعات
المطر ة كمي بلغت ال ح ي ف ون يك ك ذل أن ى إل سطحي٬الفتة ان جري ه فإن فقط واحدة ساعة (المطر

 .ملم)20
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.. 
 

الـ  :7العوامل
 
األمطار-1  كمية

 
األمطار-2  شدة

 
األرض-3 سطح  خصائص

 
والصخور-4 التربة  نوع

 
والتسرب-5  الرشح

 
األراضي-6  استخدامات

 
النباتي-7 الغطاء
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لتاريخ الصحفي 04/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحساء“..بالصورعنوان التصدير”فسائل و بالنقل لها يسمح

الخبر الخبراالثنين-12/11/2018-04/03/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

األحساء“..بالصور التصدير”فسائل و بالنقل لها  يسمح

 
 

األحمد  بسام

ر مق افتتاح تم الحسيني خالد المهندس الزراعة و والمياه البيئة وزارة مكتب عام مدير سعادة بحضور
دير وتص ل نق ي ف راغبين لل ا خالله ن م مح يس تي وال اء األحس ة بمحافظ ل النخي ائل فس م تعقي ز مرك

معتمدة آلية خالل من وخارجها االحساء داخل  .الفسائل
 

ضمن من اء االحس محافظة تكون بان وحرصه سعادته عن الحسيني خالد المهندس سعادة عبر حيث
زارع الم دخل ادة زي ى عل يساعد ذي ال ر االم ٬ ائل الفس داول وت ل بنق ا له سمح تي ال ة المملك مناطق

الوزاره رؤية اهداف من وهذا يوسف2030االحسائي دكتور ال سعادة المركز تدشين حضر حيث ٬
ة التعاوني ة النخل ة جمعي ادارة س مجل رئيس و باالحساء ور والتم ل للنخي الوطني المركز مدير الفهيد

العفالق وليد  .االستاذ
 

صالح في تصب والتي التعاونية النخلة جمعية من االلية هذه أهمية عن العفالق وليد األستاذ أشار فيما
ة واح ي ف وص الخص ه وج ى وعل ام ع كل بش اء المعط وطن ال ذا له ادية واالقتص ة الزراعي ة التنمي
ات واآلف اإلصابات ن م ة وخالي ة آمن ة زراعي ة بيئ أمين ت على ومساعدته المزارع يخدم وما االحساء

 .الحشرية
 

ة ووقاي راء الحم ل النخي ة سوس ة مكافح امج برن س رئي ن بوحس ف يوس دس المهن ح أوض ث حي
ائل الفس ل ونق داول بت راغبين ال زارعين الم ات طلب تقبال باس وم يق ز المرك ان ب باالحساء المزروعات
قطاعات مشرفي ع م التنسيق ه خالل من م يت امج للبرن ابع ت مهندس قبل من الخارج او بالداخل سواًء
الشمالية رى الق وتضم الشمال اع وقط الشرقية رى الق م وتض الشرقي القطاع تشمل تي وال االحساء

لها التابعة الهجر و قطر خط مزارع ويشمل الغويبة  .وقطاع
 

من للتأكد واالستكشاف الفحص مهندس توجيه يتم السابقة القطاعات تلك في الواقعة المزرعة وبحسب
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اد ويع االم ة النخل ن م لها فص م يت ان ل قب راء الحم ل النخي ة سوس بحشرة ابة اإلص ن م ائل الفس و خل
التعقيم مركز الى لنقلها إيذاناً تجهيزها قبل اخرى مرة  .فحصها
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لتاريخ الصحفي 04/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمذنبعنوان البيئة لمكتب مديراً الشويمان

الخبر الخبراالثنين-12/11/2018-04/03/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد18403العددالكاتب 1تكرار

بالمذنب البيئة لمكتب مديراً  الشويمان

 

م والزراعة والمياه البيئة وزير نائب م.أصدر بتكليف يقضي قرارًا المشيطي بن.منصور إبراهيم
له وتمنياتنا تهانينا المذنب٬ بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة لمكتب مديراً الشويمان شويمان

والسداد  .بالتوفيق
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لتاريخ الصحفي 04/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر القادمة:األرصادعنوان الجمعة إلى االثنين من الفترة خالل المملكة مناطق على الجوية التقلبات استمرار

الخبر الخبراالثنين-12/11/2018-04/03/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 15تكرار

من:األرصاد الفترة خالل المملكة مناطق على الجوية التقلبات استمرار
القادمة الجمعة إلى  االثنين

 
 

 واس-جدة
متوسطة من رعدية أمطار هطول ٬ اليوم لها تقرير في ٬ البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة توقعت

غزيرة والغبار,إلى لألتربة مثيرة رياح بنشاط البرد,مصحوبة من مناطق,وزخات معظم تشمل
القادم,المملكة الجمعة يوم إلى االثنين غد يوم من هللا-تبدأ  .تعالى-بمشيئة

 
ات التوقع ب وبحس ر التقري ن اض,وبيّ الري ة منطق ى عل رة غزي ى إل طة متوس ار أمط ول ,هط

ة,والدوادمي,وعفيف,والخرج م,وشقراء,والزلفي,والمجمعة,والقويعي تمي ني ب ,وحوطة
اورة المج زاء يم,واألج القص ة منطق ى عل رة غزي ى إل طة متوس ار أمط ول يزة,وهط عن مل ,تش

المجاورة,والمذنب,والبكيرية,والرس,وبريدة  .واألجزاء
 

ة الهيئ ات توقع ل,وشملت حائ ى عل رة غزي ى إل متوسطة أمطار اء,هطول ائط,بقع ة,الح ,الغزال
الدمام تشمل الشرقية المنطقة وعلى المجاورة٬ اء,الظهران,واألجزاء بر,األحس اطن,الخ الب ر ,حف

المجاورة,النعيرية,الخفجي,القيصومة ى,واألجزاء عل رة غزي ى إل متوسطة أمطار هطول ذا وك
عرعر تشمل الشمالية الحدود اورة,طريف,رفحاء,منطقة المج الجوف,واألجزاء ة منطق ى ,وعل

سكاكا الجندل,تشمل المجاورة,طبرجل,القريات,دومة  .واألجزاء
 

ة مك منطقة على القادم الخميس إلى االثنين غد يوم من تبدأ متوسطة أمطار هطول التوقعات ورصدت
المكرمة,تشمل,المكرمة ,المويه,أضم,خليص,تربة,رنية,الكامل,ميسان,الطائف,مكة
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ادم الق س والخمي اء األربع يومي رة غزي ى إل تصل المجاورة٬ واألجزاء ى,نمرة إل متوسطة وتكون
ول ث ٬ غ راب ى عل رة دة,غزي عيبة,ج ث,الش اء,اللي األربع ي يوم اورة المج زاء واألج ذة القنف

القادم  .والخميس
 

الباحة تشمل الباحة٬ ة منطق ى عل متوسطة أمطار هطول ى إل ة الهيئ ات توقع ,بلجرشي,وأشارت
دق واة,المن وة,المخ اورة,قل المج ار,واألجزاء وأمط والخميس اء األربع ي يوم رة غزي ى إل تصل

مل تش ير عس ة منطق ى عل طة ا,متوس يط,أبه مش س ل,خمي ة,محاي اص,بيش اردة,النم ,المج
احلية الس األجزاء ى إل د تمت اورة المج برك,واألجزاء اء,عمق,ال األربع يومي رة غزي ى إل تصل

تشمل,والخميس جيزان منطقة على متوسطة أمطار اء,وهطول ة,العارضة,فيف ,هروب,الخوب
امطة,صبيا وال,بيش,ص درب,الط ة,ال لمنطق الساحلية األجزاء ى إل د تمت اورة المج واألجزاء

القادم والخميس األربعاء يومي غزيرة إلى تصل  .جيزان
 

ة المدين ة منطق ى عل الخميس ى إل اء الثالث ن م دأ تب متوسطة أمطار هطول توقعات التقرير رصد كما
المنورة,المنورة المدينة الذهب,تشمل األكحل,الحناكية,مهد ينبع,السويرقية اليتمة الفرع ,وادي

وك تب ة منطق ى عل متوسطة أمطار هطول األرصاد توقعت وك,كما تب اء,تشمل ج,الوجه,تيم ,أمل
عمار,ضبا المجاورة,حالة  .واألجزاء
 

البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة ذارات,ودعت واإلن ٬ ة اليومي س الطق تقارير متابعة إلى الجميع
االجتماعي التواصل ووسائل ٬ الرسمي الهيئة موقع على المبكر اإلنذار نظام من  .الصادرة
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لتاريخ الصحفي 04/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر في26عنوان البيئية المخلفات لمراقبة مناطق7مرصدا

الخبر الخبراالثنين-12/11/2018-04/03/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد2716العددالكاتب 1تكرار

في26 البيئية المخلفات لمراقبة  مناطق7مرصدا

 

الحربي:جدة    نجالء

وجود البيئة وحماية لألرصاد العامة للهيئة إحصائي تقرير في26وثق ة7٬مرصدا بالمملك مناطق
ة المكرم ة مك ة منطق ضمت حيث العشوائية٬ والمرامي كالنفايات البيئية المخلفات مراصد3تراقب

غيل بتش ة المكرم ة مك ة منطق ي ف ة الهيئ رع ف ام قي ب جان ى إل ائف٬ والط ة المكرم ة ومك دة ج ي 5ف
الهواء جودة لرصد ثابتة  .محطات

 

 

وجود عن ة البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام ة للهيئ إحصائي تقرير في26كشفت مناطق7مرصدا
ضمت حيث العشوائية٬ ي والمرام ات كالنفاي ة البيئي ات المخلف ب تراق الماضي٬ ام الع خالل بالمملكة

المكرمة مكة هي3منطقة ة:مراصد الهيئ فرع قيام جانب إلى والطائف٬ المكرمة ومكة جدة مراصد
بتشغيل المكرمة مكة المقدسة5بمنطقة العاصمة في الهواء جودة لرصد ثابتة  .محطات
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 مرمى24
رصد تم أنه إلى التقرير دة24أشار ج وب بجن الخطرة ات والمخلف ة البلدي ات للمخلف عشوائيا مرمى

حرارة درجة ى أعل ة المكرم ة مك ي ف الماضي ام الع خالل الرصد محطات وسجلت الخمرة٬ بمنطقة
حرارة44.8بلغت درجة أدنى بلغت بينما مئوية٬ ة8.5درجة كمي رصدت وبينما مئوية٬ درجات

السنة خالل األعلى تعتبر التي  .143990.3األمطار
 

الصناعي  الصرف
د بع ى عل ة المدين شرق ات لنفاي د جدي ع موق تخصيص انتهى اض الري منطقة فرع أن التقرير أوضح

الحد30 غ بل اض الري ى عل الماضية نه الس خالل األمطار هطول مجموع عن التقرير وكشف كم٬
حرارة36.8األعلى درجة ى أدن وسجلت حرارة2.4ملم٬ درجة ى أعل غ بل ا بينم ة٬ مئوي درجة
مئوية46.6  .درجة

 
البيئي  التلوث

بلغت ذي ال ت الوق ي ف ة المنطق بتأهيل قام المنورة المدينة منطقة في الهيئة فرع أن المعلومات أضافت
المنشآت على التفتيشية العقوبات612الزيارات وعدد والشكاوى165زيارة٬ والبالغات ة٬ عقوب

 .شكوى11
 

الصناعية  المدن
في الرصد محطات وسجلت الماضي٬ العام خالل الشرقية المنطقة في الهيئة فرع جهود التقرير أبرز

ى األعل نة الس خالل أمطار ول هط مجموع رارة108.3الشرقية ح درجة ى أدن بلغت ا بينم م٬ مل
حرارة5.2 درجة وأعلى مئوية٬ مئوية48.5درجة  .درجة

 
إغالقالكسارات تم جازان بمنطقة الهيئة فرع في أنه التقرير الخالطات21٬أوضح ارات الكس ن م

غ بل ى األعل د الح ار األمط ول هط وع مجم ي الماض ام الع الل خ جلت س ازان ج أن ر التقري ف وكش
حرارة39.7 درجة ى أدن بلغت ذي ال ت الوق في حرارة21.2ملم٬ درجة ى وأعل ة٬ مئوي درجة
ية39.7 التفتيش الجواالت عدد وسجلت مئوية٬ ات1140درجة العقوب وعدد ة٬ ة71٬جوال عقوب

والشكاوى  .شكوى7والبالغات
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لتاريخ الصحفي 04/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اإللكترونيعنوان نظامها تطلق الوطنية الطائف"النخبة"المياه مدينة أعمال وحدة في

الخبر الخبراالثنين-12/11/2018-04/03/1440تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 12تكرار

اإللكتروني نظامها تطلق الوطنية النخبة"المياه
الطائف" مدينة أعمال وحدة  في

 

 

 واس-الرياض
اإللكتروني نظامها الوطنية المياه شركة أعمال"النخبة"أطلقت وحدة في

ي ف اه المي صهاريج ى عل الحصول ن م العمالء ن يمك ذي ال الطائف٬ مدينة
المحطات عمل أثناء ساعة من  .أقل

 
دس المهن ة الوطني اه المي بشركة ائف الط ة مدين ال أعم دة وح دير م وأوضح

ام نظ مؤخراً أطلقت الشركة أن الوادعي٬ مسفر بن ة"سعيد ذي"النخب ال ٬
أن ًا مبين ات٬ المحط ل عم ترة ف اء أثن اه المي هاريج ص ب طل الء للعم ح يتي
ة الحاج دون هاريج الص ى عل ول الحص هولة س الء للعم من يض ام النظ

بالطائف التعبئة محطات مواقع إلى  .للحضور
 

دمات الخ ي أرق ديم تق ى عل الشركة ن م ًا حرص أتي ت ة الخدم ذه ه أن ن وبي
ام نظ أن ى إل يراً مش ٬ اً إلكتروني ة الخدم ير وتوف يز وج ت وق ي ف ا لعمالئه
اعة الس ن م ل تعم تي ال رة الجوه ة تعبئ محطة ي ف اً حالي ه تفعيل تم 5النخبة

وحتى ل12صباحاً تعم تي ال ة الحوي ة تعبئ محطة وفي الليل٬ منتصف بعد
الساعة إلى9من ذروة12صباحاً ت وق بسبب اعتين س ف تتوق ثم ظهرا٬ً
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من ك ذل د بع العمل يستأنف و المرور٬ إدارة حددته الذي المرورية الحركة
إلى2الساعة الليل12ظهراً منتصف من,بعد العرفاء تعبئة محطة بينما
إلى5الساعة  .عصرا5ًصباحا

 
ي ف اً قريب ام النظ ل تفعي ى عل اً حالي ل العم رى يج ه أن ي الوادع اف وأض

عددها والبالغ الطائف٬ بمحافظة األخرى ي6المحطات ف موزعة محطات
وتضم متفرقة٬ تجاوزت)325(أماكن مياه بكميات م35صهريجاً ف أل

ا3 به ل يعم تي ال ة كاف ات المحط ي ف اً ام468يومي بنظ ون يعمل اً موظف
للعمالء الخدمة لتقديم  .الورديات

 
د الموح رقم ال بر ع الء العم ات طلب تقبل تس ركة الش أن ي الوادع د (وأك

ل)920001744 للعمي ستتيح الخدمة أن مبيناً المذكورة٬ الفترات خالل
ساعة من أقل في الصهريج على هللا-الحصول ع-بمشيئة جمي أن مؤكداً ٬

ودة الج ق تحقي من تض ة عالي ايير ومع س أس ق وف وم تق ذة المنف ال األعم
البيئية والخدمات المياه بقطاعي المقدمة الخدمات مستوى وترفع  .المطلوبة٬
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لتاريخ الصحفي 04/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنية«عنوان الطائف»المياه في هاتفياً المياه صهاريج على الحصول طلب خدمة تطلق

الخبر الخبراالثنين-12/11/2018-04/03/1440تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد19070العددالكاتب 1تكرار

لـ..يوما60بعد بوعده يفي  »عكاظ«موكلي
الوطنية« هاتفياً»المياه المياه صهاريج على الحصول طلب خدمة تطلق

الطائف  في
 

 

  

الذيابي  )الطائف(عبدالكريم

اإللكتروني نظامها الوطنية المياه شركة يمكن)النخبة(أطلقت والذي الطائف٬ مدينة أعمال وحدة في
المحطات عمل أثناء ساعة من أقل في المياه صهاريج على الحصول من  .العمالء

 
أن الوادعي٬ مسفر بن سعيد المهندس الوطنية المياه بشركة الطائف مدينة أعمال وحدة مدير وأوضح

ام نظ يراً أخ ت أطلق ركة ة«الش ل»النخب عم ترة ف اء أثن اه المي هاريج ص ب طل الء للعم ح يتي ذي ال ٬
ى إل للحضور الحاجة دون الصهاريج على الحصول سهولة للعمالء يضمن النظام أن مبيناً المحطات٬
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بالطائف التعبئة محطات  .مواقع
 
ز«:وقال وجي وقت ي ف ا لعمالئه الخدمات ى أرق ديم تق على الشركة من حرصاً تأتي الخدمة هذه إن

إلكترونياً الخدمة هذه رة»وتوفير الجوه ة تعبئ محطة ي ف اً حالي ه تفعيل تم النخبة نظام أن إلى مشيراً ٬
الساعة من تعمل وحتى5التي تعمل12صباحاً تي ال ة الحوي ة تعبئ محطة وفي الليل٬ منتصف بعد

الساعة إلى9من ذي12صباحاً ال ة المروري ة الحرك ذروة ت وق بسبب ساعتين تتوقف م ث ظهرا٬ً
الساعة من ذلك بعد العمل ويستأنف المرور٬ إدارة إلى2حددته ا12ظهرًا بينم ل٬ اللي منتصف بعد

الساعة من العرفاء تعبئة إلى5محطة  ".عصرا5ًصباحا
 

بمحافظة ة كاف األخرى المحطات في قريباً النظام تفعيل على حالياً العمل يجرى أنه الوادعي وأضاف
عددها والبالغ وتضم6الطائف٬ متفرقة٬ أماكن في موزعة اه)325(محطات مي بكميات صهريجاً

ا35تجاوزت به ل يعم تي ال ة كاف المحطات ي ف ًا يومي مكعب متر بنظام468ألف ون يعمل ًا موظف
للعمالء الخدمة لتقديم  .الورديات

 
د الموح رقم ال بر ع الء العم ات طلب تقبل تس ركة الش أن ي الوادع د الل)920001744(وأك خ

دًا مؤك ساعة٬ من ل أق ي ف الصهريج على الحصول للعميل ستتيح الخدمة أن مبينًا المذكورة٬ الفترات
ع وترف ة٬ المطلوب ودة الج ق تحقي من تض ة عالي ايير ومع س أس ق وف وم تق ذة المنف ال األعم ع جمي أن

البيئية والخدمات المياه بقطاعي المقدمة الخدمات  .مستوى
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لتاريخ الصحفي 04/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عام34.5عنوان خالل الشرقية في الزراعية القروض قيمة لایر مليون

الخبر الخبراالثنين-12/11/2018-04/03/1440تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد16586العددالكاتب 1تكرار

عام34.5 خالل الشرقية في الزراعية القروض قيمة لایر  مليون
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

القرشي  جدة-حذيفة

 

ن م ثر أك ي الزراع ة التنمي ندوق ص ول ام128م ع الل خ رقية الش ة المنطق ي ف اً زراعي روعاً مش
وتوزعت34.5وبقيمة2017 ام٬ الع س لنف المالية الحركة خالل اعتمادها تم كقروض لایر مليون

على الشرقية في القروض وتمويل87تلك الزراعية٬ اآلالت من المزارعين احتياجات لتأمين قرضا
بقيمة38 األسماك صيد قطاع لصالح مناطق15قرضا ى أعل الشرقية ة المنطق لتصبح لایر ون ملي

ي ف المتخصصة الزراعية المشاريع حصلت بينما السمكي٬ الصيد قطاع لصالح االقتراض في المملكة
على بقيمة3المنطقة لایر12.3قروض  .مليون

 
تستحوذ»  الخرج

 
على الشرقية ا%5.6واستحوذت قيمته الغ والب ة المملك اطق من كافة في المعتمدة القروض حجم من

ى617.4 عل تحواذ االس ي ف ة المملك اطق ومن ات محافظ رج الخ ة محافظ درت وتص لایر٬ ون ملي
اإلحصاءات تشير حيث الزراعي٬ لإلنتاج ثقل مصدر من المحافظة تلك تمثله لما الزراعية القروض

على يزيد ما تنتج زارع%26أنها وم شركات بر أك وتحتضن ة٬ المملك ي ف الخضراوات إنتاج من
واستحوذت الخليجي٬ اون التع س مجل دول ا بمنتجاته تغطي التي السعودية والدواجن األلبان ومصانع

ى عل رج الخ ة اوزت%23.8محافظ تج ة وبقيم دة المعتم روض الق م حج ن لایر147م ون ملي
عام في األجل ومتوسطة قصيرة في2017كقروض ات الوجه اني ث ة المكرم ة مك ة منطق وجاءت ٬
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بنسبة الزراعية القروض على لایر132وبقيمة%21.4استحواذها  .مليون
 
 مليارا49»

 
حصلت تي ال ة الزراعي ة التنمي ندوق ص عن الصادرة ائية اإلحص ارير التق وم«وأشارت ى»الي عل

ة نهاي وحتى الصندوق إنشاء ذ من ة المقدم روض الق الي إجم أن ا منه نحو2017نسخة 49بلغت
عام خالل المعتمدة القروض زيادة اإلحصائيات وأوضحت لایر٬ وقسم%36بنسبة2017مليار ٬

إلى المستهدفة المجاالت ى4الصندوق إل ة موجه وهي العادية٬ األجل قصيرة القروض أولها جهات٬
اريع للمش ل األج يرة قص روض ق ًا وثاني ي٬ الزراع اج اإلنت تلزمات مس ير وتوف غيلية التش اليف التك
خ تاري ن م سنة د بع روض الق ك تل ديد تس م ويت ة٬ المحمي وت والبي دواجن ال مشاريع مثل المتخصصة
روض الق الح لص فهي تهدفة المس االت المج ث ثال ا أم سماح٬ ترة كف نة س ى إل باإلضافة د العق ع توقي
روض الق هي روض للق تهدفة المس ات الجه ورابع العادية٬ الزراعية المشاريع لتمويل األجل متوسطة

دى م ى عل طة المتوس القروض ديد تس م ويت ة المتخصص للمشاريع ل األج ن10متوسطة م سنوات
إلى سنتين بين سماح فترة إلى باإلضافة العقد٬ توقيع  سنوات6تاريخ

29



 

لتاريخ الصحفي 04/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ظالمة"عنوان ومسنين"سد عوائل ويحتجز الطريق يناشدون..يظلم الحل"البيئة"واألهالي

الخبر الخبراالثنين-12/11/2018-04/03/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2704العددالكاتب 1تكرار

ظالمة" ومسنين"سد عوائل ويحتجز الطريق يناشدون..يظلم واألهالي
 الحل"البيئة"

األمطار أثناء للمزارع الوصول لتسهيل عنه بعيًدا طريق بفتح طالبوا
 والسيول

 

 

الشاماني المنورة-خالد  المدينة

أصبح ه أن إال ورة المن ة المدين وب جن الفرع وادي محافظة في السدود أهم من يعد ظالمة سد أن رغم
ب بجان ق الطري ابق الس اول المق وضع بسبب ك وذل السد؛ الء وامت األمطار هطول بعد لألهالي عائقًا

مزمنة أمراًضا يعانون الذي السن كبار منهم األهالي٬ من العديد احتجاز في تسبب ما  .السد؛
 

لـ الي األه ن م عدد ي"سبق"وأكد ف بَّب تس ا م السد؛ ب بجان ق الطري بوضع ام ق ابق الس اول المق أن
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يول والس ار األمط اء أثن زارع للم ول الوص ر وتعثُّ الي٬ األه از م.احتج ت ل عوائ اك هن أن دين مؤك
لهم يصل طريق وجود عدم بسبب  .احتجازهم

 

ي األهال ن بي يرة كب اة معان ي ف ببت تس تي ال كلة المش ذه ه ل ح اه والمي ة البيئ وزارة الي األه د وناش
مطالبين المزارع٬ المزارعوأصحاب إلى ووصولهم تحركاتهم لتسهيل السد عن بعيًدا طريق  .بفتح
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لتاريخ الصحفي 04/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المعتدينعنوان بحق وتطبيقها العقوبات بفرض ومُطالبات المواطنين بين استياء

الخبر الخبراالثنين-12/11/2018-04/03/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2704العددالكاتب 1تكرار

األفالج..شاهد في الهدار شعاب تغزو الغادرة األشجار هوامير  مناشير

المعتدين بحق وتطبيقها العقوبات بفرض ومُطالبات المواطنين بين  استياء

 

الهواملة  األفالج-مسلّم

األشجار ير هوام بمناشير الخضراء أشجاره القتالع األفالج غربي جنوب الهدار شعاب أحد تعرض
بحق ة جريم من ه ب يقومون ما لخطورة إدراك دون الخضراء٬ وفروعها بجذوعها المتاجرة أجل من

الرقيب عين من أمان وفي الصرامة للعقوبة اكتراث أو  .البيئة٬
 

شعيب الهدار7-"الدحلة"وشهد شمال األشجار-كم بر أك ى عل داء باالعت ولين مجه ام قي األيام هذه
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من بالمنطقة الماشية مُالَّك من عدد مخاوف أثار الذي األمر بالكامل؛ واجتثاثها آلي بمنشار واقتالعها
واليابس منها اليانع األخضر بين التفرقة دون األشجار تقطيع في النفوس ضعفاء  .استمرار

 

شعيب أشجار على االعتداء من تذمرهم مُبدين صمتهم عن المواطنين من العديد خرج الشأن هذا وفي
ة" دون"الدحل ادي الم التكسب رض بغ ا وتقطيعه الي٬ األه ن م نزهين للمت ّالً ظ د تع تي ال راء الخض

ويحرم حر بالتص ة للبيئ دد يه رًا خط تشكل بحت أص تي ال الظاهرة ك بتل ق المتعل الضرر ي ف النظر
الخضراء األشجار ظل من والماشية  .المتنزهين

 

اد وإيج الخضراء٬ باألشجار اجرين المت حق ي ف ا وتطبيقه ات العقوب رض بف نفسه الوقت في وطالبوا
الغادرة مناشيرهم من وفروعها جذوعها لحماية األشجار هوامير وضبط رصد على يعمل  .فريق
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