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لتاريخ الصحفي 14/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عزناعنوان بوطننا..أمننا !وافتخارنا

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الجهنيالكاتب فرج بن الرصد22651العددمقبول 1تكرار

عزنا بوطننا..أمننا  !وافتخارنا

 

الجهنيكتبه فرج بن  مقبول

ال ق دما عن هللا حفظه دالعزيز عب ن ب سلمان الملك الشريفين الحرمين في“خادم ة نعم بر أك ن األم
العزيزة”بالدنا مملكتنا بها تفخر التي واالستقرار واالمان االمن على واضحة داللة وتأكيد.يعطي

ا بالدن ي ف برى الك ة النعم ان د يؤك و وه هللا اه رع ريفين الش رمين الح ادم ن“خ األم ي ه”ه وان
الشريفين للحرمين خادماً يكون بأن  ..يتشرف

- 
قطاعات يستهدف ذي ال تدامة المس الزراعة ة الريفي ة التنمي امج برن اض الري ي ف ينه تدش خالل ال وق
مضيفا المجاالت ل ك ي ف د والحم بالدنا في الكفاءات ويشاهد يرى وهو هللا سلمه سعادته عن واعدة
دارس الم ن م ة المملك ل ك ي ف م التعلي ائل وس ود وج م ث ال ح كل ى عل هللا ن م ة نعم ذه وه هللا ه حفظ

والكليات كبرى.والجامعات نعمة وهذه بابنائها تكتفي المملكة االمن“لكن..جعلت هي األكبر النعمة
ماشيًا مجال كل في فيها العمل جعل الذي بالدنا في  .واالستقرار

 

كله هذه من وطننا”وأكبر ابناء من او االسرة من واحد اي يشرف كما ويشرفني الحرمين بالد بالدنا
الشريفين للحرمين خداماً نكون ه.ان نعمت شكر ا يرزقن ان وجل عز هللا نسأل العالمين رب الحمد
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ة العربي الد الب ن م م قبله ذين ال اخوانهم ع م د البل اء ابن ن م ا فيه ه مجاالت كل ي ف اآلن بالدنا والحمد
ممكن اآلن د الحم و لكن ة الدول ع م دموا خ تورد“وغيرها نس ا م در ان”نص وجل ز ع هللا نسأل

العالمين رب والحمد سوء أراد من كل من بالدنا ويحمي شيء كل قبل نعمته شكر  .يرزقنا
 

للمشروع8 واعدة  قطاعات
ة الزراعي ة الريفي التنمية برنامج تدشين ان الفضلي عبدالرحمن والزراعة والمياه البيئة وزير أكد وقد

خالل2025المستدامة ومن هللا حفظه عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم برعاية
غار ص تمكين ى عل سيعمل ة منطق لكل بية النس يز الم ب حس الواعدة ات القطاع ي ف ة الثماني فروعه
النحل ة وتربي والصيد السمكي واالستزراع ة الحيواني ثروة ال ة وتربي الزراعة مجاالت في المنتجين

العسل  .وانتاج
 

دة القاع ع تنوي دف به المتاحة والموارد الفرص واستثمار استغالل خالل من سيمكن البرنامج ان وذكر
ل العم رص ف ير وتوف زارعين الم غار لص ل افض ين وتحس ة الريفي اطق المن ي ف ة الزراعي ة االنتاجي
ة رؤي رات ثم من ثمرة باعتباره البرنامج ان الى مشيرا المستدامة والتنمية الغذائي االمن في واالسهام

خالل2030 من المجتمع شرائح مختلف بين متوازنة واجتماعية اقتصادية تنمية تحقيق الى يسعى
المتجددة والمائية والزراعية الطبيعية للموارد والمستدام األمثل  .االستغالل

 

المرحلة تبدأ عدة مراحل على العام-1:وذلك وحتى بدأت قل ة2025او لزاوي اعدادي اثناء وفي
ة بالهيئ ة العام ات العالق دير م السبيعي سلطان ن ب د محم االعالمي الزميل معي تواصل االسبوع هذا
اة الحي مجاالت شتى ي ف برى ك تحول مرحلة اليوم تعيش مملكتنا بأن مضيفاً الفطرية للحياة السعودية

االجتماعية او االقتصادية  .سواء
 

اه والمي ة البيئ ر وزي ه علي د اك ا وانم ومحطات قواعد اء بن ي ف سيسهم ير الكب النهضوي التحول وهذا
سيكون تدامة المس ة والزراعي ة الريفي ة التنمي امج برن بتدشين الفضلي عبدالرحمن المهندس والزراعة
مال الش ي ف يرة كث اطق من وان ة الحيواني ثروة ال االت مج ي ف ن المنتجي غار ص ن تمكي ى عل افزًا ح

الجوف مدينة به تشتهر الذي الزيتون منتج خصوصاً مثالً  .كالجوف
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لتاريخ الصحفي 14/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الريفيةعنوان التميز..التنمية معنى

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الربيشالكاتب الرصد18472العددخالد 1تكرار

إلى  2030الطريق

الريفية التميز..التنمية  معنى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الربيش  خالد

طرح ن م ثر أك ي ف م وفه راءة ق ى عل ا مبني ا رأي ت تبني نوات س ل إحدى..قب ع م التعامل أ خط عن
حلول اتخاذ خالل من والمهمة٬ الملحة التنموية ة٬)موحدة(القضايا المملك اطق من ع جمي ي ف للمشكلة

ي الت ه عمل خطة فداحة د بع فيما تبينت حتى كثيرا٬ً الجهة لتلك األول المسؤول مني أغضب أمر وهو
التنموي المشهد لذلك القيادة دفة آخر مسؤول تسلم بعد بالكامل  .ألغيت

 

مناطق ن بي واالقتصادي االجتماعي التباين قراءة في نجحت حكومية جهة توجد ال نظري٬ وجهة من
ة الزراعي ة الريفي ة التنمي امج برن تدشين خالل من اه٬ والمي والزراعة ة البيئ وزارة ي ف ا كم ة المملك

دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين ادم خ ودشنه الوزارة أعدته الذي حفظه-المستدامة٬
ات-هللا قطاع ة ثماني تهدف يس ذي وال الفائت٬ بوع ة..األس تنمي ات لمتطلب ة عميق راءة ق بحق بر يعت

ى إل ازان٬ ج ي ف ن الب ة زراع ي ف التوسع ن فم منطقة٬ لكل النسبية الميزة استغالل على تعتمد غذائية
ة الفاكه وتصنيع ائف٬ الط ي ف ورد ال ة وزراع ة؛ الجنوبي ة المنطق ي ف ل النح ة ن٬(تربي التي ان٬ الرم

ب ى)العن عل ماك األس تزرعي ومس يادين الص غار ص درات ق ز وتعزي اض٬ الري وب جن دن م ي ف
ى إل ة٬ المملك شمال الماشية مربي صغار قطاع وتطوير األحمر٬ والبحر العربي الخليج في الساحلين

المملكة جنوب مدن في البعلية المحاصيل  .زراعة
 

ى عل تركز تي ال الشروط عن فضالً االحتياجات٬ فهم في والعمق للبرنامج٬ الهدف في الوضوح هذا
المتخصصة التعاونية الجمعيات أداء مستوى برفع المقرون مهنة٬ كل في والعاملين الخبرة ..أصحاب
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والمالية والبشرية٬ الطبيعية٬ للموارد األمثل واالستغالل الوضوح في ممعن تنموي مشهد أمام  .يجعلنا
 

أي د وبع وخالل٬ ل٬ قب بالتسويق ه اهتمام لایر ارات ملي ة ثالث بنحو دُعم ذي ال امج البرن مميزات من
المستهدفة المشروعات من ة..مشروع الزراعي ة المملك دن م في كثيرة محاصيل أن الجميع يعلم فكما

المباشر الشراء خالل من محصول أي ى عل تسيطر التي األجنبية العمالة من واسعة لتجارة تخضع
خطوة ة التعاوني ات الجمعي خالل من ة المعالج أن وأرى الحصاد٬ ل قب حتى عودي الس المزارع ن م
ضريبية اءات وإعف حكومية٬ لتسهيالت تخضع الكبرى٬ المدن في بيع منافذ تطرح أن ويمكن ممتازة٬

الً- غيرة-مث الص روعات المش ة منظوم الل خ ن م ة الغذائي ناعة الص و نح ه والتوج راء الش جيع لتش
وية٬ العض الزراعة روعات مش طرح ى عل وزارة ال تشجع أن دد الص ذا ه ي ف نى وأتم طة٬ والمتوس

االستثمار هذا نحو لالتجاه الزراعة امتهنت التي واألسر الشباب  .وتشجيع
 

في التركز بدل للريف٬ التنمية بالفعل يجسد وطني مشروع المستدامة الزراعية الريفية التنمية برنامج
ع لرف داً تمهي ب؛ والتعلي ذائي٬ الغ التصنيع ي ف اندة مس لصناعات يؤسس ه أن ا كم الحضرية٬ المناطق

األوروبية حتى المجاورة٬ الدول إلى التصدير مرحلة في والدخول الغذائي٬ الذاتي االكتفاء  .نسبة
 

دن الم ى إل وعودتهم ة٬ الريفي ة الزراع مشروعات ي ف دياً ج ير للتفك باب الش ى إل أسوقها ا هن دعوة ال
ناعات ص وطين وت تثمار٬ واالس ة للمعيش ب وأرح ل أجم احة مس ق تحق تي ال غيرة الص ة الزراعي

ة م..تحويلي تتس ة غذائي عودية س ناعة ص ق خل ة إمكاني ى عل ح واض ال مث ور التم ناعة ص ل ولع
 .باالستدامة
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لتاريخ الصحفي 14/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التقليديعنوان للمزارع االعتبار إعادة

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الشديالكاتب الرصد9232العددعلي 1تكرار

التقليدي للمزارع االعتبار  إعادة
 
 
 
 
 
 
 

 

الشدي  علي

 
ة الريفي ة التنمي امج برن الماضي بوع األس دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين خادم دشن
الخطة حسب ذه لتنفي لایر ارات ملي تسعة غ مبل ورصد اده باعتم ر األم صدر أن سبق الذي المستدامة

ه ل وعة ف.الموض وللري دي التقلي زارع للم ار االعتب ادة إع ى إل ة عام ورة بص امج البرن دف ويه
التي المحاصيل٬ إنتاج إلعادة الريفية مناطقها في واإلنتاج بالعمل المهتمة األسر تبقى حيث السعودي٬
ا بالدن اطق من لمختلف النسبية الميزة حسب جديدة أصناف وإضافة إنتاجها على واألجداد اآلباء اعتاد

والورد والعسل العربي البن ة.مثل القائم المنتجات ر تطوي تغطي روع ف ثمانية إلى البرنامج قسم وقد
م يهت ا كم ب٬ والعن ن والتي ان الرم خاصة ه الفواك ومنها تسويقها وسائل وتحسين إنتاجها وزيادة حاليا
ف وظائ اد وإيج ذائي الغ ن األم ير توف ي ف للمساهمة األسماك ومستزرعي الصيادين بصغار البرنامج
ى إل األسماك ن م إنتاجه ع ورف القطاع ذا ه ي ف الصغيرة المنشآت تشغيل دعم طريق عن للسعوديين

عام170 بنهاية سنويا طن ية2025ألف الماش ي مرب صغار قطاع دعم أيضا امج البرن ويشمل ٬
إلى الحمراء اللحوم إنتاج ة980لزيادة بنهاي طن ن ماليي ة ثالث نحو ى إل ان األلب ومنتجات طن ألف

ادة2025عام لزي أيضا ام االهتم وجدت فقد والدخن والسمسم كالذرة البعلية المحاصيل زراعة أما ٬
نوعيتها وتحسين  .إنتاجها

 
الصغيرة ازات الحي ن م المضافة ة القيم ر تطوي عن ليتحدث البرنامج من والمهم األخير الفرع ويأتي
مصادر ع وتنوي ة الريفي ات والمجتمع ر األس دخل ادة لزي ك وذل ة التقليدي ة الزراعي ة الريفي واألنشطة

اف األري في االستقرار وتعزيز الهجرة معدالت خفض في والمساهمة رع.دخلها الف ذا ه نظري ي وف
ويعمل أرضه ي ف ى يبق ذي ال دي٬ التقلي زارع للم ار االعتب رد وهو امج البرن له يهدف ما ملخص هو

ده وجه ه وقت ب حس كل ة كامل وأسرته اؤه أبن ه التي.مع دن٬ الم ى إل الهجرة اهرة ظ من نحد ذا وبه
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في ام االزدح وتخفف اف األري تنعش ة معاكس هجرة أ تنش ا وربم ا أيض دن وبالم اف باألري أضرت
 .المدن
 

يرا ات٬:وأخ والمحافظ اف باألري ه باهتمام اض الري ة لمنطق يرا أم ان ك ا حينم لمان٬ س ك المل عرف
ة لمنطق ة التابع المحافظات ي ف السدود إيجاد نى تب من ه إن ل ب ع٬ المواق ك تل ي ف ة الزراعي ة وبالتنمي

اض ع.الري م دث ويتح يول بالس ت فاض د وق دود الس ذه ه ى عل ف يق ا حينم برى الك ة المتع د ويج
د عن ا حله ى عل يعمل مصاعب من ه يواجهون ا وم اتهم حي شؤون ع بجمي ارف الع حديث المزارعين

ة التفقدي ه جوالت من ودة ه.الع اهتمام رة دائ تتسع وم الي وحتى الوقت ك ذل ذ هللا-ومن لتشمل-حفظه
اف األري ر تطوي ى عل دائما ويركز البالد مناطق يسجل.جميع ة الريفي ة التنمي امج برن إن ف د وبالتأكي

واطن والم وطن ال حاجات من القريب القائد مبادرات ذي.كإحدى ال وم الي أتي ي أن ى إل ع تتطل ة فاألم
الهدف هذا من تقربنا وأمثالها الخطوات وهذه إنتاجهم٬ من الناس يأكل ما جميع فيه  .يكون
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لتاريخ الصحفي 14/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التصديرعنوان إلى االستيراد من الغذائي األمن المستدامة الريفية للتنمية السامية الرعاية

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد22651العددالكاتب 1تكرار

إلى االستيراد من الغذائي األمن المستدامة الريفية للتنمية السامية الرعاية
 التصدير

 

 البالد–جدة

األمن ى يبق ٬ ة الهائل تثماراته واس االقتصادي والتحول ٬ تدامة المس للتنمية الشاملة االنطالقة مع
وق ف ة الزراعي ا بتنميته ة المملك ه حققت ا م و وه ٬ ة اليومي ات باالحتياج ا ارتباط ثر األك ذائي الغ

المناطق كافة في الوطن أرض هذه بها تفيض خير ينابيع إلى لتتحول  .الصحراء
- 

سعود آل ز العزي د عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين خادم تدشين هللا–ومع برنامج–حفظه
اد واعتم تدامة المس ة الزراعي ة الريفي ة ثروة11.8التنمي وال ي الزراع اع القط ق ينطل ٬ لایر ار ملي

ي ف النوعي واسهامها ٬ ذائي الغ ن األم ز لتعزي مبشرة مستقبلية آفاق إلى والداجنة والسمكية الحيوانية
االستيراد من بدال بالتصدير الوطني  .االقتصاد

 

تدامة المس ة الزراعي ة الريفي ة التنمي امج برن ينه تدش خالل الشريفين الحرمين خادم أكد 2025٬لقد
ا كم ٬ التصدير ى إل تيراد االس ن م ة المملك وتحول ٬ المجاالت كل في الوطنية بالكفاءات اعتزاز من
اقتصادية ة تنمي تحقيق يستهدف الذي المستدامة الزراعية الريفية التنمية ببرنامج الوزراء مجلس أشاد
وارد للم تدام والمس ل األمث تغالل االس الل خ ن م ع٬ المجتم رائح ش ف مختل ن بي ة متوازن ة واجتماعي
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المتجددة والمائية والزراعية  .الطبيعية
- 

المستدامة ة الزراعي ة الريفي ة التنمي امج برن تهدف تشمل8يس واعدة ات وتصنيع:قطاع اج إنت
ة٬ العطري ات والنبات ورد ال ة زراع ر وتطوي ل٬ العس اج وإنت النحل ة وتربي ي٬ العرب ن الب وتسويق
ر وتطوي األسماك٬ ومستزرعي الصيادين صغار قدرات وتعزيز الفاكهة٬ وتسويق وتصنيع وإنتاج
ى إل إضافة ار٬ األمط ى عل د تعتم تي ال أي ة البعلي المحاصيل ة وزراع الماشية٬ مربي صغار قطاع

الزراعية واألنشطة الصغيرة الحيازات من المُضافة القيمة  .تعزيز
- 

من د الب ٬ ذاء للغ منتجة قطاعات من به يرتبط وما الزراعي بالقطاع الوطني التحول في الخطوة هذه
ادم خ برعاية الطموحة رؤيتها ٬ وتوفيقه هللا بفضل ٬ ذلك قبل ومن ٬ واألرقام بالحقائق أمامها التوقف
السمو صاحب ن األمي ده عه ي ول وسمو ٬ سعود آل ز العزي د عب بن سلمان الملك الشريفين الحرمين

ز العزي د عب بن سلمان بن محمد األمير هللا–الملكي واقتصاد–حفظهما تدامة المس ة التنمي تقبل لمس
ة المملك ة مكان يعزز وى أق ات ومقوم بآليات والتفاعل التنافس على الذاتية القدرة يملك متنوع عصري

العالم في اقتصادا األقوى العشرين مجموعة في  .كعضو
 

دة ع الفضلي عبدالمحسن ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع أوضح لقد
ة الكريم ة الرعاي ي ف ا له المضيء وان العن ى ويتجل ٬ ذائي الغ ن االم ي ف ول التح ذا له ة مهم ات معطي

ثمرات من ثمرة بوصفه البرنامج المملكة“لتدشين  :”2030رؤية
 
التنمية– عجلة ودفع المحلي الناتج في بالمملكة الزراعي القطاع مساهمة نسبة زيادة الرؤية تستهدف

قطاع ى إل ه وتحويل ره تطوي أجل من د جدي كل ة ومواكب للمواطنين٬ عمل فرص وتوفير االقتصادية٬
للمملكة الطبيعية الموارد مع ينسجم  .مستدام

- 

ام– الع تى ح ا منه ى األول ٬ مراحل دة ع على سيتم البرنامج2025البرنامج أن ى إل مشيراً م٬
بمبلغ اعتماده إلى8.750منذ إضافة لایر ة3٬مليار الزراعي التنمية صندوق من لایر مليارات

ة اجتماعي مكاسب ن م ه ل لما خيرا٬ً المملكة مناطق عموم في وأسرهم المزارعون به استبشر وقد
له المخصصة المالية االستثمارات حجم تفوق  .واقتصادية

- 

ن– تمكي ى عل امج البرن وسيعمل تدامة٬ المس ة الريفي ة التنمي ي ف ة منطق لكل النسبية ا المزاي اة مراع
وتربية والصيد٬ السمكي واالستزراع الحيوانية٬ الثروة وتربية الزراعة٬ مجاالت في المنتجين صغار

العسل وإنتاج  .”النحل
 

ة– اإلنتاجي دة القاع ع تنوي دف به المتاحة وارد والم الفرص تثمار واس استغالل ن م سيمكن البرنامج
العمل فرص وتوفير ٬  .الزراعية

 
اإلنتاج وكفاءة الذكية  الزراعة

ج النات ي ف ال فع كل بش اهمة والمس ة المنتج ات القطاع ن م ي الزراع اع القط أن ول يق الي الح ع الواق
ارب يق مال برأس الي اإلجم ي ارب54المحل تق احة ومس لایر٬ ار بح700ملي وأص ٬ ار هكت ف أل

بفوائض ك ذل ى عل وزاد ة٬ الزراعي المحاصيل بعض في الذاتي االكتفاء من عالية نسبا يحقق اإلنتاج
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٬ الطازج والحليب المائدة وبيض والتمور البطاطس محاصيل مثل للخارج تصدر اإلنتاج  في
- 

ار األمط ى عل وم تق تي ال ة البعلي ة الزراع بر ع المحاصيل مضاعفة إلى البرنامج أهداف تتجه فيما
ثروة ال اريع مش ي ف تثمار واالس ٬ اه المي ن م يرة كب ات كمي ى إل اج والتحت ري ال ى إل ة حاج دون

المزارعين صغار وتحفيز والداجنة ة.الحيوانية التنمي صندوق امج برن عبر المشاريع دعم وزيادة
ر أكث المثال سبيل على الالحم الدواجن سلسلة تمويل حجم بلغ حيث ٬ التمويل نسبة لرفع الزراعي

المحمية4من والبيوت السمكي االستزراع مشاريع لتمويل مليارات وكذلك لایر  .مليارات
- 

د د ريفين.ويؤك الش رمين الح ادم خ ين تدش أن ٬ ابقاً س ة الزراع وزارة ل وكي د الفهي د محم ن ب د خال
وسيسهم ٬ الغذاء في وأمن والنماء التطور لتحقيق بسخاء عطاء هو ٬ الزراعية الريفية التنمية برنامج
٬ ة الزراعي المنتجات ي ف اطق المن لبعض بية النس ا والمزاي ٬ اف األري ى إل العكسية الهجرة عودة في

السعودية المنتجات هوية لحفظ الجغرافي المؤشر إيجاد في أمله عن  .معربا
- 

د أدوار.ويقول ه ول ٬ ة المملك ي ف الوطني لالقتصاد الهامة الروافد أحد هو الزراعي القطاع أن الفهيد
ة المعيش اليف تك ل وتقلي ذائي الغ تواهم مس ين وتحس واطنين الم ة رفاهي ادة زي ي ف اهمة للمس ة متوقع
استهالك يد وترش والخبرات التقنية وتوطين به المرتبطة واألنشطة فيه للعاملين وظيفية فرص وتوفير
اك فهن ٬ الزراعي للقطاع ام اله االقتصادي دور ال ب جان ى وإل اه المي دمتها مق ي وف ة الطبيعي وارد الم
المناطق ن بي ة المتوازن ة التنمي إحداث في وتتمثل أهمية تقل ال وديمغرافية٬ واجتماعية٬ صحية٬ أبعاد

والهجر القرى نمو على والمحافظة الكريم العيش سبل  .وتوفير
- 

ده:ويضيف عه ي ول وسمو ز العزي د عب ن ب سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم حكومة -إن
هللا ة–حفظهما المملك رؤية تحقيق في الرئيس ودوره الزراعي القطاع هذا أهمية 2030تدرك

ير توف ي ف ا حالي يسهم ث حي السعودي االقتصاد ة تنمي ي ف ليسهم ة٬25% األغذي ع جمي من
لنحو ائف وظ ر يوف ا كم ٬ عدة محاصيل في اكتفاء وحقق ٬ المملكة في لالستهالك 450المتاحة

بقيمة للمملكة اإلجمالي المحلي الناتج في إسهامه إلى باإلضافة ٬ المناطق مختلف في مواطن ألف
من در53أكثر تق مساحة اع القط ذا ه ل يمث ا كم ٬ النفطي ير غ ي المحل اتج الن ضمن لایر ار ملي
ادرات%2بنحو والمب برامج ال ة الدول ت تبن ذا وله ٬ ة المملك ي ف األراضي مساحة إجمالي من

ي ف النسبية يز الم من يستفيد تقني قطاع إلى تقليدي قطاع من الزراعي القطاع تحويل إلى الهادفة
بالمملكة الزراعية  .المناطق

- 

ة التنمي ات تطلع ل لك توعبا مس عودي الس اد االقتص مصادر ع لتنوي ني الوط ّول التح امج برن اء ج د لق
ي ف ائي الم المخزون شح بينها ومن خّالقة٬ فرصة إلى التحديات محوال المواطن٬ ورفاهية المستدامة

المائي األمن على والحفاظ الزراعي االستثمار بين توازن معادلة خالل من  .المملكة٬
 

االقتصادي والقطاع وزارة ال ي تول ٬ ة المملك ي ف ه وابحاث الحديثة ووسائله الزراعي التقدم اطار وفي
والنظم ائل الوس ى عل د تعتم تي ال ة الذكي ة بالزراع يعرف ما في باالستثمار واضحا اهتماما ٬ المعني
اإلنتاجية زيادة في أفضل نتائج ويحقق ٬ واستدامتها الطبيعية الموارد على يحافظ بما الجيدة الزراعية
ى عل يز والترك ي الزراع اج اإلنت ع تنوي تراتيجية اس اع باتب ٬ اه المي وارد لم تنزاف اس دون ودة والج
نظم ن م تفادة االس م ث ة٬ منطق لكل النسبية الميزة وذات المنخفضة المائية االحتياجات ذات المحاصيل
النظم هذه به تتميز لما وذلك الزراعية المحاصيل من الكثير زراعة في والتنقيط بالرش الحديثة الري
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ة آمن ة أغذي توفير الذكية الزراعة مزايا ومن ٬ المستخدمة المياه كميات من التقليل في عالية كفاءة من
والبيئة بالصحة الضارة والمبيدات الكيميائية األسمدة استخدام من بالحد التلوث من وخالية  .صحياً

- 

المدن٬ إلى الريف من بالحد السكاني التوزيع تصحيح في للبرنامج الديموغرافية األهمية تكمن كما
ي ف يسهم ا مم ف٬ الري اقتصاديات زز تع ومتوسطة صغيرة شركات ام لقي رص الف توفر خالل من
ناعة والص ناعي الص ال المج ي ف تثمارية واالس ة المهني ة التعاوني ات الجمعي دور ل لتفعي ط خط

 الغذائية
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لتاريخ الصحفي 14/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان ألسبوع استعداداً عمل ورشة غداً تقيم الخضراء تبوك رابطة

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2785العددالكاتب 1تكرار

البيئة ألسبوع استعداداً عمل ورشة غداً تقيم الخضراء تبوك  رابطة

 
 
 
 
 

 

 واس-تبوك
ورشة لحضور ة٬ بالمنطق الرابطة وأعضاء وك تب اء أبن ن م ن المهتمي الخضراء وك تب رابطة دعت

ة البيئ ألسبوع استعدادًا الرابطة ستقيمها التي ة2019العمل بمدين داً غ ان اردن ج ون هيلت دق بفن ٬ م
 .تبوك
 

ع توزي تتناول س ة الورش أن ين٬ الحس راهيم إب ن ب ارق ط راء الخض وك تب ة رابط س رئي ح وأوض
دور ال ان لتبي البيئة وزارة لفرع العمل خطة ورفع البيئة٬ بأسبوع للتنفيذ المعدة البرامج على األعضاء
واإلعداد للرابطة ة اإلعالمي ة للمنص ني التق ق الفري اد إعتم ى إل إضافة ذه٬ بتنفي الرابطة تقوم س ذي ال
داعياً الرابطة٬ لرئاسة بالترشح الجنسين من الراغبين طلبات واستالم الذكية٬ األجهزة تطبيق لتدشين

التالي الرابط إلى الدخول والتسجيل الرابطة إلى لإلنضمام  .الراغبين
 

 
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB3fKWMKNVDjUI44 

_TA77TTfkI86VcjiT848mK_j5Koa2ZHQ/viewform 
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لتاريخ الصحفي 14/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجافةعنوان والبيئة المائية للموارد الثامن الدولي المؤتمر تنظم سعود الملك جامعة

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18472العددالكاتب 1تكرار

والبيئة المائية للموارد الثامن الدولي المؤتمر تنظم سعود الملك جامعة
 الجافة

 

المنصور-الرياض  عبدالرحمن

د التعليم وزير ة.يرعى الجاف ة والبيئ ة المائي وارد للم امن الث دولي ال ر المؤتم الشيخ آل د محم بن حمد
ن م ترة الف الل خ هللا إذن ب ام يق ذي ق18/5/1440-16ال المواف ر24-22هـ يناي

والصحراء2019٬ والمياه البيئة ألبحاث سلطان األمير معهد في ممثلة سعود الملك جامعة مقر في م
عود س آل دالعزيز عب ن ب لطان س ة ومؤسس اه٬ للمي ة العالمي دالعزيز عب ن ب لطان س ير األم ائزة وج

والزراعة والمياه البيئة ووزارة  .الخيرية٬
 

اه والمي ة البيئ ألبحاث سلطان ير األم د معه ى عل والمشرف ر للمؤتم اإلشراقية الهيئة رئيس وأوضح
ر وزي الي مع ة رعاي أن الشيخ آل دالرحمن عب ن ب دالملك عب دكتور ال سعود الملك بجامعة والصحراء
لمان س الملك الشريفين الحرمين خادم حكومة تعكسه لما واعتزاز فخر مصدر هو المؤتمر لهذا التعليم

سعود آل عبدالعزيز هللا-بن داخل-حفظه د تعق تي ال ة العالمي ة العلمي اءات للق وتشجيع ام اهتم ن م
دول ع وجمي ة٬ المملك ى عل الخير ب ود يع ا بم ي العلم ث البح ر تطوي ى إل دف وته ا٬ وخارجه ة المملك
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 .العالم
 

ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين خادم مقام من متواصل بدعم تحظى سعود الملك جامعة أن وأكد
األمين عهده ولي وسمو سعود٬ آل هللا-عبدالعزيز مجال-حفظهما ي ف يزة متم ود جه من دم تق ا لم

رؤية وفق العلمي والبحث الحكيمة2030التعليم القيادة  .وتوجهات
 

الشيخ آل عبدالملك الدكتور الثامن:وقال و ه الجافة والبيئة المائية للموارد الثامن الدولي المؤتمر إن
العام منذ نظمت دولية مؤتمرات سلسلة حول2004في المياه وخبراء علماء من نخبة فيها وشارك م

ادل وتب اه المي قطاع ي ف املين والع والباحثين العلماء اللتقاء الفرصة إتاحة إلى المؤتمر ويهدف العالم٬
ة الحديث ات التقني ن م تفادة االس ي ف يسهم ا كم والصحراء٬ والمياه البيئة مجاالت في والمعارف العلوم
رق الط أحدث ى عل االطالع ذلك وك ة الطبيعي ا وموارده ة الجاف به وش ة الجاف اطق المن دراسات ي ف

ا عليه والمحافظة تدامتها اس وطرق اه المي وارد م على المحافظة في المتبعة أيضًا.والتقنيات ويهدف
ول الحل وشمولية تكاملية إلى الوصول بهدف والعلماء والخبراء القرار متخذي بين الخبرات تبادل إلى

بالمياه الصلة ذات  .للمشاكل
 

يد وترش ة٬ الجاف ة والبيئ ة٬ المائي وارد الم هي رئيسة محاور خمسة على يشتمل المؤتمر أن وأضاف
الخاصة ة الطبيعي وارد والم ة الجاف البيئة دراسة في الحديثة التقنيات واستخدام عليها والمحافظة المياه

اور المح هذه لمناقشة وتقدم المائية٬ بالزراعة الخاص الخامس المحور الى باإلضافة ة316بها ورق
منها قبل على105علمية موزعة إلى22أوراق باإلضافة علمية علمًيا77جلسة  .ملصقًا

 

من احثين وب اء علم دادها إع ي ف شارك والملصقات العلمية األوراق أن إلى شملت34وأشار ة دول
رب والمغ ة العربي ر مص ة وجمهوري ان وعم دة المتح ة العربي ارات واألم عودية الس ة العربي ة المملك
دا وهولن ا وفرنس وسويسرا وبريطانيا األمريكية المتحدة والواليات والسودان ولبنان وتونس والجزائر

وكينيا ونيجيريا وبنغالدش والهند وباكستان وماليزيا واليابان والتشيك  .وألمانيا
 

الساعة ي ف اح االفتت ل حف يقام وس صباحاً ة الثامن الساعة تمام في سيبدأ المؤتمر في التسجيل أن وأفاد
اء الثالث وم ي صباح من والنصف ى16التاسعة األول اد جم الموافق1440من ر22هـ يناي ن م

سعود2019 الملك جامعة في في)ب26قاعة(م ة العلمي الجلسات وستعقد ة٬ الجامع ز مرك ي ف
قاعات والدروازة26(ثالث الدرعية أيام)ب٬ ثالثة مدى  .على

 

ركات وش ات وجمعي ة حكومي ات جه دة ع ه في ارك يش ر للمؤتم احب مص رض مع يقام س ه أن ر وذك
المؤتمر ام أي خالل ًا متاح المعرض وسيكون للجامعة رئيس ال و البه ي ف ك وذل خاصة (ومؤسسات

 ).مساء6:00–صباحا8:00ً
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لتاريخ الصحفي 14/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخالبة..شاهدعنوان واألجواء بالموز غنية زراعية تحفة المجاردة بخاط الغيل وادي

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2496العددالكاتب 1تكرار

واألجواء..شاهد بالموز غنية زراعية تحفة المجاردة بخاط الغيل وادي
 الخالبة

 

 

اليوم  المجاردة

عسير٬ ة بمنطق اردة المج محافظة شرق خاط بمركز السروات جبال وسط الواقع الغيل وادي يُشكل
المناخ في واعتدال خالبة طبيعة من به يتمتع لما العام؛ طيلة الزوار يجذب زراعية  .تحفة
  

البحر سطح عن يرتفع الذي تهامة جبال أحد لكنه البحت٬ الجغرافي بالمعنى وادياً يعد ال الغيل ووادي
ن والب انجو والم وز الم ة فاكه اج كإنت ة الطبيعي وارد الم ن م د بالعدي تهر يش ه أن ا كم تر٬ م ي ألف و نح

المحلي للسوق توريدها يتم التي األخرى األصناف من  .وغيرها
 

ن يقط ا فيم ام٬ الع طوال ة العذب اه بالمي ة المتدفق ون العي ثرة ك ن م م االس ذا به وادي ال مية تس وجاءت
تغال واالش ارة بالحج ازلهم من اء بن ى عل وا حرص ذين ال زارعين والم خاص األش ن م دٌد ع وادي ال

األصناف من وغيرها الموز أشجار  .بزراعة
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/MJL_ibnGg1E 
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الخبر تفاصيل

الخبر فيعنوان يشاركون دوليون المستدامة"متحدثون التنمية عبدالرحمن"مؤتمر اإلمام بجامعة

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

في يشاركون دوليون المستدامة"متحدثون التنمية اإلمام"مؤتمر بجامعة
 عبدالرحمن

بالسعودية نوعه من لمدة..األول المقبل الثالثاء  أيام3وينطلق

 

اإللكترونية سبق  الدمام-صحيفة

ذوي ن م رين والبح ت والكوي ارات اإلم ة ودول ا وألماني را سويس ن م دثين المتح ن م دد ع ارك يش
ة التنمي ر مؤتم ل عم وورش ات جلس ي ف حراوية الص اطق والمن ة البيئ االت مج ي ف اص االختص
وم ي دمام بال ل فيص ن ب دالرحمن عب ام اإلم ة جامع ه تنظم ذي ال حراوية٬ الص اطق المن ي ف تدامة المس

ن م الفترة في المقبل ى18-16الثالثاء األول ادى الموافق1440جم اير24-22هـ م2019ين
د عب ن ب ايف ن ن ب سعود ير األم دن ل ن م ة كريم ة برعاي ة٬ الجامعي بالمدينة الكبرى المؤتمرات بقاعة

الشرقية المنطقة أمير سعود آل  .العزيز
 

الم٬ الع دول من تدامة واالس ة البيئ مجال ي ف ن والمهتمي المتخصصين ن م ة نخب المؤتمر في ويشارك
التعليمية الهيئة وأعضاء وعمداء وكالء من الجامعة منسوبو  .وكذلك
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دهللا عب دكتور ال للمؤتمر٬ العليا اللجنة رئيس المجتمع وخدمة والتطوير للدراسات الجامعة وكيل وذكر
المناطق ع واق يحاكي الذي السعودية مستوى على نوعه من األول يعدُّ المؤتمر أن القاضي٬ حسين بن
ات وجامع فيصل ن ب الرحمن عبد اإلمام جامعة استشعار منطلق من ويأتي السعودية٬ في الصحراوية
به ش حاري ص بر أك ة تنمي ي ف دي التح ذا ه عر يستش ل جي داد إع اه تج ؤوليتها بمس عودية الس رق ش

الدهناء وصحراء الخالي الربع صحراء في متمثلة العربية  .الجزيرة
 

في ة الرفاهي استدامة بسُبل والتبصير التوعية آليات إحدى بوصفه يأتي المؤتمر تصميم أن إلى وأشار
ا انطالقً ي٬ والعرب الخليجي المستوى ى عل الصحراء مستقبل واستعراض الهشة٬ الصحراوية البيئات

السعودية رؤية تحقيق إلى يرمي نوعي٬ مؤتمر تقديم على الجامعة حرص ق2030من طري عن م
دفاع وال الحيوي٬ التنوع واحترام البيئة٬ وحماية التحديات تجاوز على القدرة المتعاقبة األجيال إعطاء

الصحراء تشريعات  .عن
 

ق تحقي ي ف وجدواها والتشريعات السياسات مناقشة إلى يهدف المؤتمر أن إلى القاضي الدكتور وأشار
ة تنمي ي ف عودية الس ة الدول اريخ ت ع وتتبُّ حراء٬ الص ي ف ة والبيئي ادية واالقتص ة االجتماعي تدامة االس
بأساليب والتوعية نجاحها٬ وفرص جدواها وتحديد الصحراء٬ مقومات ومناقشة الصحراوية٬ المناطق
التجارب ى عل واالطالع ة الثقاف دور ى عل والتشديد ة٬ العالمي التغيرات ظل في الصحراء مع التكيف
م العل ة وأهمي تدامته٬ واس حراوي الص تثمار االس ة آلي ة ومناقش تدامة٬ المس ة التنمي داث إلح ة العالمي

واستدامتها الصحراء وموارد مواد تنمية في  .والتكنولوجيا
 

ي ف حراء الص ة حماي وانين وق ريعات تش ا أبرزه دة٬ ع اور مح ى عل يركز س ر المؤتم أن ب اف وأض
ال الرم لبحور االستثمار نجاح وفرص السعودية٬ العربية ا(المملكة نجاحه وفرص ودور)جدواها ٬

ة تنمي ي ف ة العالمي ارب التج ن م اذج ونم ة٬ البيئ ة بحماي ة المعني ة والخاص ة الحكومي ات المؤسس
ة الدول ل ظ ي ف حراء للص تقبل المس راف واستش ال٬ الرم ف وزح حر التص باب وأس حراء٬ الص

 .السعودية
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الخبر تفاصيل

الخبر لالنطالقعنوان يستعد للصقور عبدالعزيز الملك الجوائز17..مهرجان قيمة لایر مليون

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2773العددالكاتب 1تكرار

لالنطالق يستعد للصقور عبدالعزيز الملك لایر17..مهرجان مليون
الجوائز  قيمة

مساحة على ويقام وعالمية وإقليمية محلية مشاركات ألف650يشهد
مربع  متر

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

األصيلة السعودية الشخصية اء بن في يسهم موروٌث بل هواية؛ مجرد من أكثر بالصقور الصيد يُعتبر
ك المل ان لمهرج ه إقامت الل خ من ه تحقيق ى إل عودي الس الصقور ادي ن دف يه ا م ذا وه شء٬ الن دى ل

الـ في للصقور المهرجان25عبدالعزيز يعد إذ الرياض٬ مدينة شمال ملهم في الجاري يناير شهر من
غ مبل يص تخص م وت ة٬ وعالمي ة وإقليمي ة محلي اركات بمش قور٬ الص ال مج ي ف خم واألض بر األك

للمسابقات17.630.000 نقدية كجوائز سعودي لایر  .مليون
 

بـ تقدر مساحة على يقام الذي المهرجان يكون أن إلى السعودي الصقور نادي ر650ويتطلع مت ألف
بها٬ والمهتمين الهواية هذه لمحبي واقتصادياً ثقافياً ورافداً بالصقور٬ الصيد لهواة عالمياً تجمعاً مربع٬
الوعي ز وتعزي بالصقور الصيد ة هواي ى عل للمحافظة إضافة ئي٬ البي الوعي ز لتعزي دة رائ ومنصة
ة٬ بالمملك ة الوطني ات والمهرجان ات الفعالي وع تن ي ف واإلسهام أصيال٬ً وطنياً موروثاً لكونها بأهميتها؛

مستلزماتها صناعة وتوطين الصقور مجال في االستثمار  .ودعم
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واح المل ابقتي كمس تقام س تي ال ات بالفعالي االستمتاع ة فرص المهرجان يتيح دعو"وس ر400"ال مت
ة٬ ثري ة إقام ة تجرب ديم لتق زة المجه ات بالمخيم ة واإلقام قور٬ بالص اص الخ ف والمتح زاين٬ والم
ي الت والشباب٬ للعائالت والمالئمة المرافقة التراثية الفعاليات من العديد إلى إضافة الخاص٬ والمسرح
الصقور تشكل ذي وال ق٬ العري السعودي التراث إحياء في المملكة حكومة واهتمام حرص مدى تظهر

منه مميزًا  .جزءًا
 

ر والمعايي تراطات االش ضمن بالصقور خاصة سباق ميادين عبدالعزيز الملك مهرجان ساحة وستضم
ة عام ق مراف من الضيوف تلزمات ومس ات متطلب ع جمي السعودي الصقور ادي ن سيوفر كما الدولية٬
اد إرش اط نق استحداث إلى إضافة بالمطاعم٬ خاصة ومنطقة السيارات٬ مواقف مثل مساندة٬ وخدمات
ا مم ويسر٬ سهولة بكل ات والفعالي ق المراف ة معرف من لتمكينهم عدة؛ لغات باستخدام تتمتع للضيوف

والمشاركين للضيوف المقدمة الخدمات في الشمولية ميزة المهرجان على  .يضفي
 

ائل وس دث بأح ي العرب ج والخلي عودية الس ة العربي ة المملك ي ف قور الص اريخ ت ف المتح يعرض وس
ن م ف المتح ون يتك إذ ة٬ التفاعلي ل ا5التواص وتاريخه قور بالص ف التعري اول تتن ة٬ رئيس ام أقس

يشمل ا كم ا٬ به والصيد الصقور دريب ت طرق شرح إلى إضافة والعالمي٬ العربي الثقافي بالموروث
ديما٬ً ق ة العربي رة الجزي ي ف ا وتربيته بالصقور الصيد يرة مس اول يتن معاصراً اً فني معرضاً المتحف

الحديث العصر في الهواية هذه  .وتطور
 

رن الق خمسينيات في الرياض مدينة شكل من مخططها استوحي ثقافية قرية لضيوفه المعرض وسيقدم
ا فيم واسعة مساحات ى إل لتنتهي الضيقة الشوارع ات جنب ى عل اني المب ه في داخل تت ذي ال الماضي٬

للمهرجان المصاحبة الفعاليات لمشاهدة الضيوف ليجتمع البلد٬ بوسط  .يعرف
 

إذ المسرح٬ ى عل متنوعة أنشطة حضور فرصة على الحصول من والمشاركون الضيوف وسيتمكن
نحو غ تبل مساحة ى عل ام يق ة٬ العالمي ة والفني ة التراثي للعروض مسرحاً السعودي الصقور نادي جهّز

لنحو4600 تصل تيعابية اس ة بطاق ع٬ مرب تر ارة2800م زي الحضور ع لجمي يتاح وس شخص٬
والفنية التراثية العروض ومشاهدة  .المسرح

 

يقدم س ال باألطف خاصة منطقة أقام إذ المهرجان٬ في التفاصيل أدق السعودي الصقور نادي راعى كما
ة تجرب في الصغير الزائر ووضع وتراثه٬ بالصقر للتعريف ترفيهية بأدوات تعليمية فقرات خاللها من

التراث هذا مع لدمجهم محاولة في الصقور مع  .مباشرة
 

السعودي قور الص ادي ن ابقات4وخصص المس ي ف بالمشاركة راغبين ال قارين الص لتسجيل ع مواق
ر٬ وعرع اطن٬ الب ر وحف وك٬ وتب دة٬ ج دن م ي ف قور٬ للص دالعزيز عب ك المل ان لمهرج احبة المص

الرياض في الرئيسي التسجيل لموقع  .باإلضافة
 

ي ف ورة ص ل ألجم ي الفوتوغراف وير التص ابقة مس األول س أم عودي الس قور الص ادي ن ق وأطل
الجائزة قيمة وستكون بالمركز100المهرجان٬ ائز الف يحصل ائزين٬ ف ة ثالث على توزع لایر٬ ألف

ى عل ورة ص ل ألجم ى50األول عل اني الث المركز ب احب ص ل ويحص لایر٬ ف لایر30٬أل ف أل
على الثالث  .ألفلایر20والمركز
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الخبر تفاصيل

الخبر بالباحة200عنوان للنحالين قرضا لایر ألف

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20360العددالكاتب 1تكرار

بالباحة200 للنحالين قرضا لایر  ألف

 

البيضاني  الباحة-محمد

الحصول ي ف راغبين ال ازم الخ د أحم الدكتور الباحة٬ بمنطقة النحالين جمعية إدارة مجلس رئيس دعا
صندوق مع أو الين النح ة جمعي مع التواصل ى إل ة٬ الزراعي ة التنمي صندوق من النحل قرض على

ى إل يصل القرض أن إلى مشيًرا الزراعية٬ يرغب200التنمية تي ال ات االحتياج حسب لایر ألف
المقترض  .فيها

 
د معه ا ينظمه تي ال دورات ال وم تق أن ى عل والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ة موافق عن الخازم وكشف
ه من ا مطلوب س لي دورتين ال ى عل حصل ن م أن ى إل يرًا مش وزارة٬ ال ريح تص ام مق الين النح ة جمعي

القرض على للحصول  .تصريح
 

ة المرحل ي ف وتستهدف ة٬ بالمنطق ل النح ي مرب قطاع دعم ل اون للتع ة اتفاقي ازم الخ ع وقّ وأن بق وس
ى بـ250األول در تق ة تمويلي ة بقيم االً لایر40نح ون ندوق.ملي ص ل تموي ى إل ذكرة الم دف وته

مسمى تحت العسل اج إنت بمستلزمات الباحة«النحالين ة بمنطق النحل ي مرب ل تموي وفق»مشروع
ة٬ المتنقل ل المناح ات احتياج ع جمي ير توف ة الجمعي ى تتول أن ى عل ذلك٬ ل ة المنظم وائح والل روط الش

النحل تربية مجال في الحديثة التقنيات  .باستخدام
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الخبر األحساء60عنوان في الجرادة سعر هللة

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6687العددالكاتب 1تكرار

األحساء60 في الجرادة سعر  هللة

 

األحساء في الجراد لمكافحة  استنفار

أمس األحساء في للبيع معروض جملة جراد  )الوطن(كيس

الغزال:األحساء  عدنان

سجل الجراد٬ تناول من الصحية بالمخاطر والزراعة والمياه البيئة لوزارة المتكررة التحذيرات رغم
بـ الواحدة الجرادة بيع ة60أمس التابع ة التاريخي وف الهف ة مدين وسط سرية ع بي بنقطة ك وذل ة٬ هلل

على المزاد سعر تراوح فيما ن4لألحساء٬ بي جراد اس و250أكي اال ات400ري لكمي ا تبع لایر٬
وأحجامها الواحد٬ الكيس في الجراد  .أعداد

 
الجراد  بيع

ك»الوطن« وذل اء٬ الخف ي ف م يت ذي ال ع والبي زاد الم ورصدت الجراد٬ بيع نقطة أمس صباح زارت
للتحايل محاولة في الزبائن٬ طلب على بناء وعرضها الباعة٬ مركبات داخل الكميات إخفاء خالل من

اآلدمي االستهالك في لخطورته الجراد وشراء بيع منع قرار  .على

 
لـ ار سمس ال وطن«وق ك«إن»ال تل ة وغالبي راد٬ الج ن م دودة مح ات كمي ع بي هد تش ة النقط ذه ه
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يبرين مركز من قريبة صحراوية ومناطق مزارع من اصطيادها يتم من260«الكميات٬ ترا كيلوم
اآلخر»الهفوف والبعض لألكل٬ الجراد شراء يفضل الزبائن وبعض للزبائن٬ والبيع المزاد فيها يتم ٬

ة قراب ع بواق رق٬ مف صغيرة اس أكي دة ع ى إل ة الجمل ير الكب س الكي يم تقس د بع ة٬ بالتجزئ ه بيع ى يتول
بـ100 الواحد الكيس وبيع  .»رياال60جرادة٬

 
آخر اسمه-وأضاف نشر عدم يرة«أن-طلب بح ن م ة القريب والصحراء ة٬ الزراعي ع المواق بعض

الل خ طيادها اص ل يفض يد الص واة ه ن م ض والبع راد٬ الج راب أس ض بع ا إليه لت وص فر٬ األص
البعض ويفضل ل٬ اللي اعات س حتى واالستمرار ت٬ التوقي ذا ه ي ف يد الص لسهولة المغرب ساعات

ظالما األكثر المواقع في كذلك  .»الصيد

ذه ه تواجد الي وبالت دات٬ بالمبي ة للمكافح لتعرضه الجراد٬ ل أك خطورة على زراعي٬ مصدر وشدد
منه كبيرة كميات تناول عند حاد تسمم حدوث في تتسبب خطورة٬ تشكل التي  .المبيدات

 
سامة  مبيدات

راد للج ة والمكافح ف الكش رق ف تنفار اس اء٬ األحس ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت د أك
يبرين«بالمكتب ع»وحدة م بالتنسيق ك وذل ا٬ عنه اإلبالغ تم التي والمواقع الجراد تحركات لمتابعة ٬

ن يبري ي ف الجراد أسراب ق تفري عن أسفرت المبذولة الجهود وأن المهاجرة٬ لآلفات الوطني المركز
وحث المحافظة٬ ي ف ه ل ات تجمع أي ة متابع ي ف االستمرار ع م ير٬ كب بشكل عليها والسيطرة والخن

السامة بالمبيدات لتلوثه أكله وعدم الجراد٬ مواقع عن اإلبالغ على المواطنين  .المكتب
 

اإلجراءات  تطبيق
لـ بوشل د خال األحساء ة أمان ي ف الرسمي المتحدث واإلعالم٬ العامة العالقات مدير وطن«شدد ٬»ال

ري لل ة العام المؤسسة ي ف الرسمي والمتحدث العامة العالقات مدير أوضح فيما الجراد٬ بيع منع على
لـ الخالدي أن»الوطن«سلطان تعمل«٬ تي وال للمؤسسة٬ ة التابع داني المي اإلشراف ات ودوري رق ف

ي ف ة الجزائي اإلجراءات ق وتطبي ه٬ وبيع الجراد صيد ات مخالف ابع تت ة٬ الزراعي الواحة نطاق داخل
 .»حقهم
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الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6687العددالكاتب 1تكرار

بعنيزة الغضى محمية نباتات عن علمي  كتاب

 

 الوطن:بريدة

كتابه الخليفي عبدالرحمن بن عبدالكريم الدكتور يزة«أصدر بعن الغضى ة محمي اج»نباتات نت و وه ٬
تير الماجس الة رس وخالصة ات٬ النب وقسم العلوم٬ كلية سعود الملك جامعة من معتمد علمي بحث أول

السعيد العزيز عبد النباتي اإلنتاج قسم رئيس عليها أشرف والتي  .للمؤلف٬
 

ر ألكث ه بحث د امت ث حي ارئ٬ الق م ته التي اإلضافات من مجموعة مع البحث خالصة بأخذ المؤلف قام
عامين من.من أكثر حصر النتائج العلمي70وتضمنت االسم وذكر والمعمرة٬ الحولية النباتات من

حدة على نبتة كل صفات وذكر والمحلي٬ من.والعربي ة طبيعي بصور ق مرف ه أن البحث في الجميل
ل بانداالي اس توم اكوب ج دكتور ال ام وق ة٬ الخاص ه بكاميرت ه بنفس ا بالتقاطه ث الباح ام ق ة المحمي

ة العلمي ألسمائها ا مطابقته من د والتأك ات النبات صور من.بمراجعة ة الرعوي ات النبات ف المؤل ر وذك
ات نب ل لك ة الطبي د الفوائ ذكر ل ة العلمي للمراجع ورجع األزهار٬ موسم وحدد أحد.غيرها٬ اب والكت

حظيت بارزة علمية مادة من احتواه لما نظراً الفطرية٬ الحياة بشؤون والمتخصصة العلمية الكتب أهم
المختصين  .بإشادات
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لتاريخ الصحفي 14/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر شاغرة1000عنوان االنتهاء..وظيفة وشك على الصغيرة المراكب ومهلة

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20360العددالكاتب 1تكرار

وظيفة5 عن السعوديين لعزوف الصيد»مرافق«أسباب مراكب  في

شاغرة1000 االنتهاء..وظيفة وشك على الصغيرة المراكب  ومهلة

 

اإلبحار مراكب تعطل تزال ال مرافق  وظيفة

الكثيري  جدة-داوود

نحو5أّدت ن ع السعوديين لعزوف ة مختلف باب ة1000أس المكرم ة مك ة منطق ي ف صيّاد ة وظيف
لفًا٬ س محدد ب برات س ولي اج٬ لإلنت ة المئوي بالنسبة يكون الصيد مراكب في للعاملين األجر يتصدرها

ى إل دة الواح الصيد ة رحل دة م تصل ث حي محددة٬ عمل ساعات وجود عدم إلى كحد3إضافة ام أي
الّك لُم والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة حددتها تي ال ة المهل اء انته رب ق مع العزوف ذلك ويأتي أدنى٬

الجاري الميالدي الشهر نهاية والمقررة الخارجية المكائن ذات األسماك صيد  .مراكب
 

لـ ة المكرم ة مك ة بمنطق الصيادين ة بجمعي مصدر ة(وكشف ات):المدين إعالن وضعت ة الجمعي أن
بمسمى للسعوديين أ)مرافق(وظائف مرف ا أبرزه ة المنطق ي ف المواقع من عدد في الصيد مراكب في

وزارة ت أطلق أن الصيادين٬منذ وشيوخ السمك٬ وأسواق ة«القنفذة٬ مشروع»البيئ ٬»صياد«عن
على تزيد والتي الوظائف تلك لشغل المواطنين أحد يتقدم لم اللحظة هذه  .وظيفة1000وحتى

 
ة٬:واستدرك مكتبي ستكون ا أنه م مخيلته ي وف ة٬ الوظيف عن فقط لالستفسار المواطنين من عدد يأتينا

وهي الشروط بساطة ورغم إدارية٬ يكون(أو أن ى إل إضافة الصيد٬ ة مزاول رخصة على الحصول
مواطنا الوظيفة)المتقدم تلك لشغل استعدادهم يبدوا لم أنهم إال ٬«. 

 
المصدر تحديد«:وأضاف ى5يمُكن إل إضافة الوظائف ك تل عن السعوديين لعزوف رئيسة أسباب

ل العم إن ث حي ه٬ بوفي أو ا٬ مطبًخ أو اه٬ مي دورة واء س المراكب ي ف دمات خ اكن أم ر توف ه ماذكرت
البحر في البقاء لـ3يتطلب ة الوظيفي ام المه وضوح عدم األسباب ن بي ن م أن ا كم ى٬ أدن د كح ام أي

لدوران)مرافق( التعرض إمكانية بسبب عالية٬ صحية ولياقة بدنية قوة تتطلب المهنة أن إلى إضافة ٬
المناخية للتقلبات والتعرض  .»البحر٬
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ات«:وأضاف التقلب أن ا كم ط٬ فق محددة مواسم ا له ل ب ام٬ الع مدار على ليست الصيد٬ مهنة أن كما

عدمه من للبحر النزول إمكانية في كبير بشكل تؤثر م»المناخية له ا فيه املين الع معظم أن ى إل الفتا ٬
غير أخرى دخل  .»الصيد«مصادر

 
ة«:ويضيف المناخي الظروف ة ناحي ن م سواء وشاقة صعبة فالمهنة بحتة٬ تجارية مهنة ليس الصيد

صناعية وارب ق ون يمتلك ث حي ادرا ن الشهري ب بالرات ون يعمل ذين وال ة٬ المكاني تثمرين(أو ٬)المس
يعطي فبعضهم بالحصة يكون ه%40والغالب مع املين الع للصيادين دة الواح ة الرحل اج إنت ن –م

األخرى التكاليف حساب يعطون-بعد وهكذا%35وآخرون ٬«. 
 

ى عل و يرب ا م مخاوف عن المصدر من700وكشف ة٬ المكرم ة مك ة بمنطق الصيد لمراكب ك مال
مصدر توقف خطرا ة الخارجي ائن المك ذات المراكب مالك يواجه ث حي للصيد٬ اإلبحار من منعهم
و نح ة الداخلي ائن المك ذات ب المراك الك م ام أم ى يتبق ا فيم اري٬ الج الدي المي هر الش ة نهاي م دخله

المركب في للعمل مرافق سعودي توفير عليهم يتوجب أن قبل فقط٬  .شهرين
 

ات العالق دير م ع م ة المنطق ي ف والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رد ة لمعرف تالتواصل ت حاول المدينة
االثنين يوم له االستفسارات وإرسال بالفرع٬ م8/5/1440العامة ل ر التقري داد إع اعة س وحتى هـ

رًدا  نتلق

صياد5. مهنة عن السعوديين لعزوف  :أسباب
 
ثابت.1 براتب وليس لإلنتاج المئوية بالنسبة يكون  .األجر
 
بين.2 تتراوح أليام تمتد إنما محددة٬ عمل ساعات توجد  .أيام5-3ال
 
مظالّت.3 بوفيه٬ مطبخ٬ مياه٬ دورات المركب في خدمات أماكن توفر  .عدم
 
للسعوديين.4 الوظيفية المهام وضوح  ).مرافق(عدم
 
عالية.5 صحية ولياقة بدنية قوة  .تتطلب
 

للسعوديين1000 شاغرة صيد  وظيفة
 

صيد4500  رخصة
 

صيد2000  قارب
 

 صياًدا2162
 

صيد15  مرفأ
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لتاريخ الصحفي 14/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان لـ مالحل؟:صيادون فبراير غرة التطبيق ؟ صياد في المسجلون المئات أين

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد1834العددالكاتب 1تكرار

البيئة لـ فبراير:صيادون غرة التطبيق ؟ صياد في المسجلون المئات أين
 مالحل؟

 
 

 

 

شهاب  الدمام-علي

لمشروع المخصص التدريب برنامج في»صياد«تحول والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة تنظمه الذي
أن د بع للجدل ير مث امج برن ى إل رافقين٬ الم السعوديين دد ع ي ف النقص د لس ان عم بسلطنة الخابورة

اوز يتج ال عددهم أن مسربة قائمة ات15كشفت المئ عن للتساؤل الصيادين ع دف ا م و وه دربا٬ مت
ق التطبي رب ق ع م الحل عن مستفسرين امج٬ البرن ي ف للتدريب سجلوا أنهم إلى الوزارة أشارت التي

المقبل فبراير  .مطلع

أعضاء د فن للتدريب٬ نواة ليكونوا السمكية الثروة من هم المبتعثين بأن العدد قلة الوزارة بررت وفيما
يادين ص ارب أق م بينه إن ل ب وزارة٬ ال ن م م كله وا ليس م أنه يفين مض ك٬ ذل يادين الص ات جمعي ي ف
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للبرنامج الالزم العدد جمع تستطع لم الوزارة أن مشيرين  .يعرفونهم٬

المتدربين نوع في  تباين

لـ يخي الش ي عل دكتور ال ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكية الس ثروة ال إدارة ام ع دير م ح وأوض
ة« ب»مك تدري امج برن ي ف دربين كمت مكية الس ثروة ال ي موظف ن م ة مجموع ت ابتعث وزارة ال أن

القدرات وبناء المعرفة لنقل التدريب نواة ليكونوا العمانية بالخابورة  .الصيادين

حيث صحيح٬ غير ك ذل أن دي الخال يوسف الشرقية بالمنطقة الصيادين جمعية عضو أكد المقابل في
لصيادين أقارب أو هواة صيادين بينهم بأسمائهم(إن الصحيفة ى)تحتفظ عل دل ي ك ذل أن ى إل ا الفت ٬

ن الذي ات المئ عن ائال متس ى٬ األول ة للدفع دربين المت ن م داد أع ع جم ي ف صعوبة وجدت الوزارة أن
للتدريب سجلوا أنهم إلى سابقا  .أشير

المراكب عدد على  اختالف

ة٬ الثاني ة الدفع ام انتظ األحد اليوم يبدأ فيما دفعة٬ أول تخريج شهد الماضي الخميس بأن الشيخي وأفاد
ة المقبل ة المرحل أن ى إل يرا مش دريب٬ للت السعودي الجمعيات مجلس مع تعاقدت الوزارة أن إلى الفتا

مواقع ثالثة في المملكة في ستكون التدريب  .من

بالمملكة العاملة العاملة القوارب عدد يكون أن الشيخي ال13ونفى دد الع أن ى إل يرا مش قارب٬ ألف
اوز اوز8يتج يتج ام الع ذا ه ي ف ل والتأهي دريب للت تهدف المس أن ى إل ا الفت ارب٬ ق 500آالف

يقارب السعوديين من الحاليين الممارسين عدد أن كما ومستمر2000متدرب٬ دائم بشكل  .سعودي

بوجود التصريح أن إلى الخالدي للشيخي8000وأشار ابق س تصريح ع م اقض يتن ة بالمملك قارب
وجود إلى فيه أشار ة13نفسه٬ المملك في للصيادين قارب ة.ألف تغطي ة كيفي عن دي الخال اءل وتس

نحو اج13طلب نحت ت الوق من وكم وجودها٬ عن أعلنت أن للوزارة سبق السعودية في مركب ألف
تدريبهم يتم من سيستقر وهل المراكب٬ لهذه الالزمة األعداد روا-لتوفير توف صياد-إن ة وظيف ي ف

برواتب إجراء بدل لقوارب مالكين تجعلهم قروض على حصولهم إمكانية ظل في  .مرافق

الموعد تحديد في  تعارض

يرة الكب وارب للق ل أبري ع ومطل غيرة الص وارب للق ر فبراي ع مطل المحددة د المواعي إن يخي الش ال وق
طلبهم على بناء الموعد هذا إلى تمديدها جرى حيث أنفسهم٬ الصيادون  .طلبها

وزارة ال ل ب ل٬ وأبري ر فبراي ع مطل ي ف ق التطبي دء ب د موع حدد من ليسوا الصيادين أن الخالدي وأكد
لموعد التطرق م يت م ول ق٬ المراف الصياد توفر حتى فترة إعطاء حول معها االتفاق كان حيث نفسها٬
الشرقية ة المنطق ي ف أو وزارة ال ي ف ت تم تي ال االجتماعات ع لجمي حاضرا ان ك ه أن يفا مض محدد٬
ق تطبي ل قب أشهر تة س ة مهل الصيادون ب يطل م ول الشرقية٬ بالمنطقة تم الذي الشيخي مع أواالجتماع
الصياد ير توف وحتى ة٬ الميداني للدراسة كافية مهلة طلبوا بل فبراير٬ مطلع في الحالية بصيغته القرار
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ر.المرافق فبراي ع مطل من داء ابت وطين الت ذ تنفي ى عل ة البيئ وزارة إصرار ن م دي الخال واستغرب
ك ذل فا واص يادين٬ كص ل العم ى عل درب الت ي ف راغبين ال ن م دا ج دود المح دد الع ل ظ ي ف ل المقب

األمام إلى  .بالهروب

التوطين تطبيق في  التخبط

من مسربة تأتينا التي الصور إن الرشيد طالل الشرقية بغرفة والزراعة البيئة لجنة رئيس قال بدوره
واد ي ف ة البيئ وزارة ه في ترغب الذي والهدف واد في التدريب أن إلى تشير عمان في التدريب مركز
يحدث ا م أن ى إل يرا مش وارب٬ الق أصحاب ة مرافق ى عل ادرين ق صيادين يخرج أن يمكن وال آخر٬
و ه االختالف أن إال ا٬ أهميته على المملكة في أحد يختلف ال التي التوطين مسألة في التخبط من نوع

التنفيذ  .حول

المكائن على التدريب  برامج

تدريب ر مق من واردة ال ار األخب أن ردان الف رضا رقية الش ة بالمنطق يادين الص ة جمعي و عض وأكد
رغم صياد ببرنامج الملتحقين إن حيث بالخير٬ تبشر ال العمانية الخابورة بمدينة السعوديين الصيادين
ب التدري رامج ب أن ر األم ي ف ب الغري أن ا كم دين٬ الي أصابع ى إل اد بالك ل يص ددة المتع ات اإلعالن
وال المركب٬ ات ومكون ة البحري ائن للمك ط فق تتطرق م٬ به االتصال تم متدربين عن ينقل كما هناك٬
للقرار الفعلي التطبيق وقرب المدة تقلص ظل في أخرى مشكلة وهذه الفعلية٬ الصيد ألعمال  .تتطرق

أساسية مطالب سماع  عدم

ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكية الس ثروة ال ام ع دير لم تر توي ي ف دة تغري ى عل ردان الف ق وعل
سلطنة ي ف دريبي الت امج بالبرن المشاركين داد أع ن م الرضا ى إل ا فيه ار أش الشيخي٬ ي عل دكتور ال

دورة لل المنضمين الي إجم إن القول ب اج15عمان٬ نحت ا عام م وك دريب ت دورة م ك ه وعلي شخصا٬
طلب سماع13لتغطية عن ا أذنيه د تس وزارة ال أن بسبب اق اإلخف أن ى إل الفتا بحري؟ قارب ألف

م بقواربه اني المج دريب الت ي ف لإلسهام مستعدون أنهم أعلنوا أن سبق الذين للصيادين أساسية مطالب
أمواال الوزارة تبذل أن ودون للراغبين  .الخاصة

محايدة لجان إلى  نحتاج

الزراعة ي وزارت ن م لجان تشكيل ى إل دلي الجح د حمي ول ث ي ف الصيادين ة طائف س رئي دعا بدوره
ال وق اطق٬ المن ل ك ي ف ق مراف صياد ة مهن في بالعمل الراغبين وضع الستقصاء مستعدون«والعمل

ن ع ل تق ال ة تعاقدي ترة لف ل بالعم تزامهم ال رط بش وظيفهم ت ن ع ال فض برة الخ ابهم وإكس دريبهم لت
نتين ن»س التوطي ي ف ون يرغب ال وارب الق حاب أص أن أ خط د تعتق ة الزراع وزارة أن اف وأض ٬

أسبوعا أو ام أي ة لخمس ب يغي أن يفضل ال فالسعودي صحيح٬ غير ذا وه األجنبي٬ العامل ويفضلون
أن ا كم ل٬ العم ذا له الده ب ن م اء ج اره باعتب ك ذل ه يهم ال بي األجن ا بينم البحر٬ عرض في أهله عن

بالدهم في أسرهم تركوا هؤالء  .أغلب

بسرعة التنفيذ في  رغبة
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في ة وطني أموال إضاعة المؤسف من أن الهاللي محمد عسير في البرك بمنطقة الصيادين شيخ وذكر
المشكلة أن إلى الفتا المرافق٬ الصياد توفير وهو منها٬ المطلوب مع متناسبة غير دورات في الخارج
ف توظي ي ف ا مطلق انع نم ال كصيادين ا أنن مضيفا متسرع٬ بشكل ا قراراته ذ تنفي ود ت الوزارة أن في

فورا لتوظيفه المرافق الصياد بتوفير الوزارة نطالب من نحن بل الوطن٬  .أبناء

الوزارة؟ قالت  ماذا

تدريب• نواة ليكونوا السمكية الثروة موظفي لعمان  المبتعثون

يتجاوز• ال بالمملكة العاملة العاملة القوارب قارب8عدد  آالف
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لتاريخ الصحفي 14/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بعسير"البيئة"عنوان االقتصادية التنمية في المتجددة المياه دور عن عمل ورشتي تنظم

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 15تكرار

المياه"البيئة" دور عن عمل ورشتي تنظم
بعسير االقتصادية التنمية في  المتجددة

 
 
 
 

 واس-الرياض

- 
عن ل عم ورشتي والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة اه(تنظم المي دور ة أهمي

ادية االقتص ة التنمي ي ف ددة ر)المتج األمي ي الملك مو الس احب ص ة برعاي ٬
ي جامعت ع م اون وبالتع ٬ ير عس ة منطق ير أم عبدالعزيز بن طالل بن تركي

س الخمي ي يوم ك وذل ا٬ أبه ي ف د خال ك والمل ة هـ18/5/1440بيش
ن24/1/2019الموافق واألثني بيشة٬ بجامعة هـ22/5/1440م
بأبها28/1/2019الموافق خالد الملك بجامعة  .م
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ي ف ددة المتج اه المي دور ب ة تعريفي ارض مع ة إقام الورش٬ انعقاد ويصاحب
اريع مش ي ف وزارة ال ا به وم تق تي ال طة األنش م وأه ادية٬ االقتص ة التنمي
اريع بمش ف التعري ى إل إضافة المعالجة٬ الصحي الصرف مياه من التخلص

عسير منطقة في المستقبلية المتجددة  .المياه
 

ن م دة الفائ م تعظي داف أه ار أط ي ف أتي ت ورش ال أن وزارة٬ ال حت وأوض
ددة المتج المياه بدور المجتمعي الوعي درجة ورفع المتجددة٬ المياه مشاريع
ي الت ددة المتج اه المي بمشاريع والتعريف المنطقة٬ في االقتصادية التنمية في
الفرص ب ف التعري ى إل إضافة تقبال٬ً مس ا عليه ل العم يتم س والتي تنفيذها تم

المختلفة األغراض في المتجددة المياه الستخدامات  .االستثمارية
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الخبر تفاصيل

الخبر غداً"البيئة"عنوان تنظمها تدريبية دورة باجتياز ومسوِّقيها الزراعية المبيدات بائعي تلزم

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 35تكرار

ومسوِّقيها"البيئة" الزراعية المبيدات بائعي تلزم
غداً تنظمها تدريبية دورة  باجتياز

 

 
 
 
 

 

 واس-الرياض
للمهندسين ة تدريبي دورة د األح د غ وم ي ة والزراع والمياه البيئة وزارة تقيم
دات المبي ع بي ال مج ي ف املين الع ائعين والب والمسوقين الزراعيين٬ والفنيين

الدورة وتستمر وتداولها٬  .أيام5الزراعية
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ة للزراع وزارة ال ل وكي عادة س ة رعاي ت تح ة التدريبي دورة ال ذه ه ام وتق
ي ف ك وذل ة٬ الحيوني ثروة لل ة العام اإلدارة ا وتنظمه ادة٬ العي د أحم المهندس

بالرياض النباتية والثروة الزراعة ألبحاث الوطني  .المركز
 

دات المبي ائعي وب لمسوقي زم مل دورة ال ذه ه از اجتي أن وزارة ال وأوضحت
ى إل يرة مش المنتجات٬ ذه ه بتسويق وم تق التي المحالت جميع في الزراعية
صالحة ة٬ التدريبي دورة ال ذه ه از يجت لمن مهنة مزاولة شهادة منح سيتم أنه

سنوات ثالث  .لمدة
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الخبر تفاصيل

الخبر المدنيةعنوان الخدمة مع بالتعاون والنساء للرجال إدارية وظائف عن تعلن البيئة

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

الخدمة مع بالتعاون والنساء للرجال إدارية وظائف عن تعلن البيئة
 المدنية

 
 

 الرياض-اخبار

ر توف ن ع ة المدني ة الخدم وزارة ع م اون بالتع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت ة93أعلن وظيف
والنساء الرجال من شاغرةللسعوديين ي.إدارية عل األستاذ المشتركة للخدمات الوزارة وكيل وأوضح

وعددها العام الموظفين رواتب بسلم مشمولة الشاغرة الوظائف أن و54عسيري للرجال 39وظيفة
ا منه أن ًا مبين اء و47للنس ة٬ الخامس ة المرتب ى عل ة و28وظيف ة٬ السادس ة المرتب ى ى18عل عل

د المعاه ات وخريج ي خريج ات والمواطن واطنين الم ن م راغبين ال يري عس ا ودع ابعة الس ة المرتب
ف الوظائ ى عل دم التق ى إل الوريوس البك ة درج ى عل والحاصلين المتوسطة٬ دبلومات وال التخصصية

ف التوظي ة منظوم الل خ ن م ك وذل ا٬ إليه ار دارة"المش ة"ج المدني ة الخدم وزارة ع موق ى عل
www.mcs.gov.saالقادم األحد يوم من بدءًا وذلك أيام٬14/5/1440 خمسة ولمدة  هـ
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الخبر تفاصيل

الخبر الماضي85إنتاج:الزراعةعنوان العام السمكي االستزراع من طن ألف

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الماضي85إنتاج:الزراعة العام السمكي االستزراع من طن  ألف

 
 

منيع ال  .جدة-سعد

 

إنتاج عن والزراعة والمياه البيئة وزارة و85كشفت السمكي اإلستزراع من طن ون118ألف ملي
ام ع خالل ة البيطري اللقاحات من يز2018جرعة تجه ى ال باإلضافة مطاحن6م٬ وطرح ئ مراف
تثمرين للمس الف األع انع ومص دقيق روع.ال مش ذ تنفي م ت ي الماض ام الع الل خ ه ان وزارة ال ت وبين

بـ ام والقي ة الحيواني راض لألم ائي الوب اء إنشاء340اإلستقص ى ال افة باإلض بري مخ فحص ف ال
األعالف اج إلنت ومصنع ورة المن ة والمدين ازان ج ي ف الدقيق إلنتاج مطاحن وإنشاء ري٬ متر مليون

حائل في  .المركبة
 

والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة هي3وأطلقت جودة ات سمك٬"عالم السعودية٬ ور سعودي,التنم
اب بـ"SAUDI GAPق ة الزراعي ن المه أصحاب م دع م ت ا كم الق٬3.5 وإط لایر ار 36ملي

ل تأهي م ت ا كم ذاء٬ للغ والهدر الفقد لتقدير الميداني المسح وإطالق للمستفيدين إلكترونية 1600خدمة
ي ف ة البيطري برات المخت ل وتأهي الزراعية الدرجات من ر5هكتار المختب ل وتأهي ة٬ بالمملك اطق من

جدة في الخمرة ومختبر األصيلة العربية للخيل عبدالعزيز الملك لمركز  .البيطري
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الخبر تفاصيل

الخبر جدةعنوان في اإلبل حليب بيع لمنع تفتيشية جوالت

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

جدة في اإلبل حليب بيع لمنع تفتيشية  جوالت

 

العتيبي  جدة-وائل

ة واألمان جدة محافظة من المشكله اللجنه مع جدة بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب أطلق
تثمار واالس التجارة وزارة رع وف الصحة وزارة و ة والبلدي ة القروي الشؤون وزارة رع وف والشرطة
شرق الشام هدى طريق على االبل حليب بائعي استهدفت رقابية تفتيشية جوالت المكرمة مكة بمنطقة
ن المخالفي ولحصر الطرقات في االبل حليب بيع تمارس التي االبل اصحاب مواقع على السريع الخط

بحقهم والتعليمات األنظمة  .وتطبيق
 

ل نق ى ف ببا س ون يك د ق ذي ال العشوائي بالشكل ب الحلي ع بي انتشار ظاهرة على منها سعيا ذلك ويأتي
ان اإلنس ى ال وان الحي ن م الخطيرة راض األم ن م الحمى”كثير رأسها ى وعل المشتركة األمراض

ة يال”المالطي نج”البروس والتش ىء والق هال اإلس ببه مس ٬ المونيال والس تريا اللليس ة٬ العطيف ٬
 .والحمى

 

الفيصلتأتي خالد الملكي السمو صاحب توجيه بعد اللجنة الشريفينهذي الحرمين ادم خ مستشار
المنطقة في الظاهرة هذي بمنع المكرمة مكة منطقة  .وأمير
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ب ثر أك ام الخ ب الحلي اول تن ببها يس تي ال األمراض ب اإلصابة مخاطر أن إلى من100يشار رة م
عن مسؤول ام الخ ب الحلي أن كما ٬ المبستر الحليب تناول حالة في األمراض بنفس اإلصابة مخاطر

األغذية طريق عن المنقولة األمراض نصف من بأكثر  .اإلصابة
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الخبر تفاصيل

الخبر العضوية1500عنوان المنتجات على يتعرفون بالظهران زائر

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد16655العددالكاتب 1تكرار

العضوية1500 المنتجات على يتعرفون بالظهران  زائر

 

الحملة في الزوار  مشاركة

بوبشيت  الدمام-بيان

 

ة التعريفي ا حملته س٬ أم وي العض اج اإلنت إدارة ب ة متمثل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت اختتم
بحضور ام أي ة ثالث دى م ى عل أقيمت تي وال الظهران ب ة التجاري ات المجمع بأحد العضوية بالمنتجات

ة1500 الزراعي للمنتجات الوطني الشعار ل تحم تي ال العضوية بالمنتجات ف للتعري ك وذل زائر٬
وفوائدها  .العضوية

 
الخرج بمحافظة اختتامها وسيتم الشرقية٬ بالمنطقة للحملة األخيرة قبل المحطة هذه  .وتعد

 
العضوية٬ للزراعة السعودية والجمعية الشرقية٬ بالمنطقة العضوية الزراعة ممثلو الحملة في وشارك
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العضوية المنتجات متضمنة للزوار الهدايا تقديم وتم العضوية٬ لألغذية والمستوردين المنتجين وبعض
وي٬ العض بز الخ ى إل افة باإلض تورد٬ المس ل العس ن م ات وعين ا٬ محلي ج المنت وي العض ار كالخض

العضوية الزراعة حول العلمية النشرات  .وبعض
 

م الشرقية ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف عام مدير أن.وأشار ى إل المطيري٬ امر ع
ف للتعري ة الحمل داف أله ل مكم إال اهو م ة الحمل ذه له رقية الش ة بالمنطق وزارة ال رع ف افة استض

الطبيعة٬ على المحافظة على وأثرها الصحية٬ وفوائدها وأهميتها العضوية  بالمنتجات
 

خوض ى عل ة المنطق تثمري مس تشجيع ى إل إضافة العضوية٬ بالمنتجات الخاص بالشعار والتعريف
العضوية الزراعة  .تجربة

 

 
للحملة.م زيارته خالل المطيري  )اليوم(عامر
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الخبر تفاصيل

الخبر البيطرية31عنوان لألدوية تحريم فترة أقصى يوما

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد6687العددالكاتب 1تكرار

البيطرية31 لألدوية تحريم فترة أقصى  يوما
 
 

الغزال:األحساء   عدنان

معرض في البيطرية٬ الثروة ركن الحيوية«كشف بحيث»المضادات التحريم ترة لف األقصى الحد ٬
و31تكون للحوم٬ لـ21يوما الحليب لمنتجات للمواشي8يوما استخداما ثر األك هي بيطرية أدوية

 .والطيور
 

الجرثومية  المضادات
المضادات تخدام اس أن اء٬ األحس ي ف والزراعة اه والمي البيئة وزارة لفرع التابع الركن الفتات أكدت
االلتزام ضرورة مع المحدودة٬ بالجرعة واستخدامها جرثومية٬ عدوى كل يشفي ال بإفراط الجرثومية
ى عل الحصول ضرورة على التأكيد مع البيطرية٬ الطبية الوصفة في كما التحريم٬ وفترة العالج بمدة

والزراعة والمياه البيئة وزارة من المرخصة المصادر من الجرثومية  .المضادات
 

التحريم  فترة
ي عل دكتور ال اء باألحس ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ي ف البيطري اد اإلرش م قس رئيس أشار

لـ وطن«أبوصالح هي»ال واع٬ أن دة ع ى عل ة البيطري ة األدوي أن ى إل م٬:٬ الف ق طري عن جرعات
هي ة٬ البيطري ة لألدوي التحريم ترة ف أن موضحا العضل٬ في كحقن وجرعات الجلد٬ تحت وجرعات
ى إل دواء ال وصول أو جسمه٬ من الدواء خروج وحتى للحيوان٬ العالج إعطاء بعد من الزمنية الفترة
على يؤثر ال الذي اآلمن الحد إلى الدواء وصول تضمن فترة وهي اآلدمي٬ لالستهالك اآلمن المستوى
ا كم ترة٬ الف ذه ه رور م ل قب ذبح لل وره طي أو ه حيوانات ع بي دم ع ي المرب ى عل ويجب اإلنسان٬ صحة
ترة ف ف وتختل ور٬ الطي لبيض بة بالنس ال الح ذلك وك أيضا٬ ا انتهائه ل قب ب الحلي تخدام اس دم ع يجب
صحية مشكالت ي ف تتسبب د فق وإال ريم٬ تح ترة ف بيطري دواء ل لك إن إذ آلخر٬ دواء من التحريم
إال الحيوان٬ حليب شرب أو الطيور وبيض اللحوم أكل وعدم القصير٬ أو الطويل المدى على لإلنسان

الحيوانات في للدواء بقايا وجود عدم من التأكد  .بعد
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الخبر تفاصيل

الخبر الصحيعنوان بالصرف المنازل مزاريب ربط من التحذير

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد16915العددالكاتب 1تكرار

الصحي بالصرف المنازل مزاريب ربط من  التحذير

 

التويجري-بريدة  :عبدالرحمن

االتصال إدارة دير م لسان ى عل المواطنين لعموم القصيم بمنطقة المياه لخدمات العامة المديرية أكَّدت
ى عل األمطار اه مي ب مزاري ط رب عدم ضرورة ى عل ان الركي راهيم إب الرسمي دثها ومتح المؤسسي
استمرار ى عل المحافظة ضمان بهدف م إليه دة العائ ارات والعق المنازل في الصحي الصرف شبكات
اه مي لتصريف ًال أص مخصصة الصحي الصرف ل مناه أن ى إل مشيرًا م٬ له دمات الخ أفضل ديم تق

محدودة االستيعابية قدرتها كون السيول٬ مياه لتصريف مصممة وليست الصحي٬ عند.الصرف وقال
ن م أكثر ب ا طاقته تتجاوز اه المي ن م داً ج ة هائل كميات الصحي الصرف لشبكة تدخل األمطار هطول
خروج نتيجة واطنين للم أذى ب ويتسبب الشبكة٬ على كبيراً ضغطاً يشكِّل الذي األمر أضعاف٬ خمسة
صريحة ة مخالف بر يعت المناهل على التعدي أن مبيّناً والمنازل٬ الشوارع إلى الشبكة من العادمة المياه

النظام  .حسب
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الخبر تفاصيل

الخبر البيضاء«:المزارعونعنوان كبيرة»الذبابة خسائر وتكبدنا المنتج تشوه

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

الخاطئ:»الزراعة الرش جراء  تكاثرها

البيضاء«:المزارعون كبيرة»الذبابة خسائر وتكبدنا المنتج  تشوه

 
 

سنويًا ويونيو مارس منتصف بين البيضاء الذبابة (نشاط  )عكاظ.
 

Saleh Ali Al Zahrani 

خالل الشرقية المنطقة تشهده الذي الدافئ الطقس إلى البيضاء الذبابة نشاط المزارعين من عدد أرجع
ن بي اخ المن دال اعت د عن اثر تتك رات الحش ن م ة النوعي ذه ه أن ى إل مشيرين ترة٬ الف ذه 30-20ه

الشتاء فصل خالل تماماً تختفي بينما  .درجة٬
 

المرزوق على زارع«وأوضح منتصف»م ن بي ترة الف خالل يكون البيضاء ة الذباب اط نش ترة ف أن
ة-مارس الذباب أن ى إل اً الفت ا٬ لتكاثره بة المناس ترة الف ل تمث الدافئة األجواء أن السيما سنويا٬ً يونيو

أن داً مؤك ا٬ عليه القضاء يصعب األشجار إصابة وبمجرد استثناء٬ بال األشجار جميع تهاجم البيضاء
المكافحة مقاومة على القدرة لديها البيضاء الذبابة  .حشرة
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دن م ين حس ال رازع«وق ة:»م المكافح ب تتطل اء البيض ة بالذباب جار األش ابة إص ن م ة الوقاي إن
ضرورة ى عل دداً مش تاء٬ الش فصل وانتهاء االرتفاع في الحرارة درجات بدء مع الحشرية بالمبيدات

ن ع ل تق ال دة لم ة المكافح لة ح30مواص يفت ة االحترازي ة المكافح ن ع ل التغاف أن ى إل اً الفت ا٬ً يوم
القضاء لصعوبة نظراً يرة؛ كب ائر خس يسبب ذي ال ر األم متسارع٬ بشكل للنشاط الذبابة أمام المجال

نفسه الوقت في والمنتوج األشجار إصابة بعد البيضاء الذبابة فيروسات  .على
 

المرزوق إبراهيم محاصرتها»مزارع«وذكر يجعل ما كبير٬ بشكل العدوى تنقل البيضاء الذبابة أن
سريعا٬ً ر تظه ال البيضاء ة بالذباب ابة اإلص ار آث أن مضيفًا ان٬ بمك الصعوبة من محددة ة منطق ي ف

ى إل ان األحي بعض ي ف تصل واألضرار ا٬ً تقريب شهر فترة تستغرق اً%100فالعملية الفت ا٬ً تقريب
ى عل يولوجية فس يرات تغي ال إدخ خالل من ير٬ كب بشكل ج المنت بتشويه وم تق البيضاء الذبابة أن إلى

الشكل في الكبيرة التشوهات نتيجة تسويقه دون يحول الذي األمر  .الثمرة٬
 

ة المنطق ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع بف ات المزروع ة وقاي قسم دير م ح أوض ه٬ جانب ن م
ترين؛ ملليم ا طوله اوز يتج ال دًا ج غيرة ص البيضاء ة الذباب رة حش أن ف٬ اليوس دالعزيز عب رقية الش
ي ف ن تكم البيضاء ة الذباب خطورة أن ى إل يرا مش زارع٬ الم تصيب تي ال الخطيرة ات اآلف ن م ا لكنه
الزراعية الحشرية المبيدات من النجاة على قادرة أجيال وتطوير المبيدات٬ مع التكيف على  .قدرتها

 
رّش دم ع ى إل افة إض اثر٬ التك ى عل ة اآلف جَّعت ش ة المنطق هدتها ش تي ال ة الدافئ واء األج أن د وأك
ع م ل تعم وزارة ال أن اً مبين حيحة٬ الص س األس ق ووف ة المطلوب ات بالكمي دات للمبي زارعين الم
ودًا جه ذل تب ا كم رة٬ الحش ذه ه مكافحة حول اإلرشادات ديم لتق م منه الصغار خصوصًا زارعين الم
ن م ص التخل ة كيفي ول ح ائح النص ّدم وتق يرة٬ الخط ة اآلف ى عل اء والقض ع الوض ة معالج ي ف يرة كب

للمستهلكين وصولها عدم لضمان المصابة؛ الزراعية  .المنتجات
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الخبر تفاصيل

الخبر يغرقعنوان محطم »11كيلو«أنبوب

الخبر الخبراألحد-20/01/2019-14/05/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19139العددالكاتب 1تكرار

المسؤولية المياه شركة حّملوا  السكان

يغرق محطم  »11كيلو«أنبوب

 

الهاشمي  Rasheedalhashmi@)جدة(رشيد

الشرقية المنتزهات لحي الرئيسي الشارع في عذبة مياه أنبوب و(تحطم دة٬)11كيل ج شرق وب جن
في3منذ وتسببت ق٬ الطري اه المي فغمرت المشكلة٬ لعالج الوطنية المياه شركة تتحرك أن دون أيام

يعانون الحي سكان أن خصوصا المياه٬ هدر عن فضال السير٬ حركة وأربكت األسفلتية٬ الطبقة تآكل
مساكنهم داخل العطش  .من

 
أن خصوصا ة٬ جذري ة بطريق المشكلة معالجة في المياه شركة تقاعس اعتبروه ما األهالي واستغرب

الصيانة»الماسورة«تحطم أعمال تكثيف أهمية على مشددين وجيزة٬ فترة غضون في الثالث يعتبر
المنتزهات في  .للشبكات
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الشركة الج تع أن دون تمرار٬ باس الشرقية المنتزهات حي في المياه أنابيب تحطم السهيمي فهد وانتقد

ذ من الرئيسي ارع الش في تحطم أنبوبا أن مبينا في3المشكلة٬ وتسببت ع٬ الموق اه المي فغمرت ام٬ أي
السير حركة إرباكها عن فضال العابرين٬ حركة أعاقت التي الحفر ونشرت األسفلتية٬ الطبقة  .تآكل

 
وب مطل هو ا م أداء ي ف تقاعسها دعوى ب اه٬ المي شركة لمقاضاة الحي سكان بتحرك السهيمي وتوعد

الحي في األضرار من كثيرا بهم ألحق ما  .منها٬
 

ى إل مشيرا المنتزهات٬ حي في المياه شبكة أنابيب منها تعاني التي االنكسارات من علي ريان واستاء
ت تحطم ا فات3أنه المواص عن دا بعي ذ نف روع المش أن د يؤك ا م يزة٬ وج ترة ف ون غض ي ف رات م

تتحطم هشة شبكة فأوجد ذ٬ التنفي ي ف اييس بالمق تزم يل م ل ذي ال اول المق محاسبة إلى داعيا المطلوبة٬
تقاوم وال  .سريعا

 
ازل٬ المن ي ف ش العط ن م السكان اني يع ا بينم رق٬ الط وتمأل در ته ة العذب اه المي أن ن م ي عل وشكا

في أرقتهم التي للمشكلة جذري حل إيجاد  .»11كيلو«متمنيا
 

في تمرار باس تتحطم اه المي بكة ش أنابيب ة رؤي ى عل وا دأب م أنه يحيى ياسر ح و«وأوض ٬»11كيل
والمقاييس بالمواصفات االلتزام دون تنفذ أنها إلى ذلك الشارع.مرجعا ي ف تحطم أنبوبا أن إلى ولفت

ذ من ي أن3الرئيس دون ر الحف ونشر فلتية٬ األس ة الطبق ف وأتل اء بالم ق الطري رق غ ى إل أدى ام٬ أي
للمشكلة الجذرية الحلول المياه شركة  .تتخذ

 
دون ذ نف ه أن دا مؤك ات٬ المنتزه حي ي ف اه المي شبكة مشروع ي ف ق التحقي ف مل ح بفت يحيى ب وطال
ن حي من ب األنابي ا له تتعرض تي ال االنكسارات د تزاي ي ف تسبب ما المطلوبة٬ بالمواصفات االلتزام

 .آلخر
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