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لتاريخ الصحفي 15/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عملهم"البيئة"عنوان فترة المنتهية الفروع مدراء من عدداً تكرم

الخبر الخبراالثنين-21/01/2019-15/05/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 12تكرار

المنتهية"البيئة" الفروع مدراء من عدداً تكرم
عملهم  فترة

 
 

 

 واس-الرياض
ة البيئ ر وزي ب نائ الي مع ة برعاي ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت نظم
من لعدٍد تكريم حفل المشيطي٬ هالل بن منصور المهندس والزراعة والمياه
اًء واحتف روع٬ للف دراًء م ل بالعم م تكليفه ى انته ن مم وزارة ال وبي منس
ان وعرف اء وف ولمسة ه٬ عمل يرة مس خالل وزارة ال دم خ ن م كل بإسهامات
بحضور ر٬ والتطوي ازات باإلنج ة حافل ت كان لسنوات امتدت التي لجهودهم

بالرياض الوزارة مقر في وذلك ومنسوبيها٬ الوزارة قيادات من  .عدداً
 

ن للمكرمي الشكر ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي ب نائ دم ق المناسبة ذه وبه
قائالً أعمالهم٬ على "٬وأثنى الء: وزم أخوة ريم لتك م بينك وأنا اليوم سعدت
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معالي وشكر تحيات بهم المحتفى للزمالء أنقل كما والثناء٬ التقدير يستحقون
الفضلي ن عبدالمحس بن عبدالرحمن المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير
وزارة ال ة خدم ي ف وها قض تي ال نوات والس ة٬ المخلص ودهم جه ى عل

والنجاح"والمواطنين بالتوفيق لهم داعياً ٬. 
 

وبيها ومنس وزارة ال ن بي ة العالق عمق يجسد التكريم هذا أن المشيطي٬ وأكد
ف مختل ي ف والعطاء ذل للب افزاً وح والعطاء٬ اء االنتم ا يمثله دة واح كأسرة
ا وبم ديها٬ ل ل يعم ن م بخدمات دائماً تتشرف الوزارة أن مبيناً الحياة٬ حقول
تكليفهم فترة خالل المكرمون قدمه ما أن موضحاً مميزة٬ جهود من يقدمونه
ا وتوثيق بالجميل٬ وعرفناً تتويجاً التكريم يأتي حيث والتقدير٬ اإلشادة يستحق

وفاعلية أكبر عطاًء المقبلة المرحلة خالل منهم تتطلب التي  .لمسيرتهم
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لتاريخ الصحفي 15/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المملكةعنوان رؤية في الريفية التنمية تتشكل ؟2030كيف

الخبر الخبراالثنين-21/01/2019-15/05/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الحبيبالكاتب الرحمن الرصد16916العددعبد 1تكرار

المملكة رؤية في الريفية التنمية تتشكل  ؟2030كيف

 

 

الحبيب.د الرحمن  عبد

اً تقريب احتياجاتها كل المملكة وتستورد النفط٬ بعد العالمية بالتجارة الثانية المرتبة يحتل البُن محصول
ه زراعت جدوى الممارسات ت وأثبت د٬ بعي ن زم ذ من ة الغربي ة الجنوبي ات المرتفع ي ف يزرع أنه رغم

نحو الماضي ام الع حتى الموجود إنما تضم600بالمملكة٬ ط٬ فق ج120مزرعة تنت شجرة ف أل
من800 أقل للقهوة الذاتي اكتفائنا من تغطي سنويا٬ً اه%..1طن المي كشح دة عدي ألسباب وذلك

دن الم إلى النائية األرياف وهجرة والمؤسسية التحتية البنى وضعف التربة وتدهور استغاللها وطريقة
 ...النامية

دن فالم ة؛ عالمي مشكلة وهي دن٬ الم ى إل ف الري لهجرة السلبية النتائج على تبسيطي مثال مجرد هذا
اجتماعية إشكاالت ويخلق التحتية٬ والبنى الرئيسية الخدمات توفير يعرقل مما السكان من بمزيد تكتظ

اف األري ي ف رة متوف ة طبيعي وارد م دار إه عن فضالً ة.وبيئية٬ الريفي ة بالتنمي و ه ذلك ل حل أفضل
الزراعية التنمية األساسي وركنها  .الشاملة

ن يمك دها بع م ث ة٬ الحكومي اإلدارة ن م أي فل٬ أس ى إل ى أعل ن م ق تُطل ادة ع ة الريفي ة التنمي رامج ب
للتنمية الخاصة مبادراتهم إطالق المحليين المملكة..للسكان رؤية من وانطالقًا ز2030لذا٬ ولتعزي

في المحلي المحتوى نسبة ورفع الزراعية اإلنتاجية القاعدة وتنويع متوازنة واجتماعية اقتصادية تنمية
ة الريفي ة للتنمي برنامج إنشاء على بالعمل والزراعة والمياه البيئة وزارة قامت النفطية غير القطاعات
تثمار واالس ددة المتج ة والمائي ة الزراعي ة الطبيعي وارد الم تغالل اس ل أج ن م تدامة المس ة الزراعي
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بالمملكة منطقة لكل النسبية والميز المتاحة والموارد للفرص  .المستدام

ن ب لمان س ك المل الشريفين رمين الح ادم خ دن ل ن م اً خاص اً اهتمام ال ن د فق ة البالغ ه ألهميت راً ونظ
دة واع قطاعات ة ثماني تهدف يس ذي ال امج البرن ذا ه ين بتدش هللا٬ حفظه قام٬ حيث ن٬:عبدالعزيز البُ

ة المطري يل المحاص ات٬ اللوزي األوراق٬ اقطة متس ة الفاكه ل٬ العس ورد٬ ن(ال دخ م٬ سمس ٬)ذرة٬
ازات الحي ن م المضافة ة القيم ز تعزي ى إل إضافة ة٬ الحيواني ة التربي ئ٬ والمراف السمكي تزراع االس

غيرة الص ة ام.الزراعي ع تى ح ة الحالي نة الس ن م امج للبرن ى األول ة المرحل دأ غ2025تب بمبل م٬
إلى8.75 إضافة لایر٬ الزراعية3مليارات التنمية صندوق من كقروض لایر  .مليارات

في اهم يس الي وبالت اة٬ حي وجودة واجتماعية اقتصادية وأهمية الغذائي األمن في دور له البرنامج هذا
ن للمنتجي ة وموجه داعمة ات سياس بتشريع وزارة ال وم تق ث حي دن٬ الم ى إل ف الري هجرة ن م الحد
ة٬ الزراعي ات للعملي ات التكنولوجي أحدث ل ونق اد واإلرش المعلومات وتوفير خدمات وتقديم الريفيين٬

الزراعي التنمية صندوق من الميسرة القروض عن  .فضال

ى األول ه بمرحلت امج البرن ر يوف االقتصادية٬ الناحية ن35من بي ا م ه من تفيد ويس عمل فرصة ف أل
من300إلى250 البيتهم وغ معيشتهم٬ مستوى ويحسن دخولهم من د ويزي للزراعة ن ممته ألف

ز وتعزي ن المنتجي لصغار ة التحتي ة البني ين وتحس الخدمات ر تطوي دعم ي ه أن كما المزارعين؛ صغار
والتنافسية التسويقية للتنمية.قدراتهم والمؤسسية البشرية القدرات ينمي فهو االجتماعية الناحية من أما

م ويدع اف لألري اعي االجتم تقرار باالس اهم ويس ة٬ الزراعي ة التعاوني ات الجمعي دور ل ويُفعِّ ة الريفي
اد االقتص ي ف ة المنتج ر األس اهمة مس د ويزي ي الزراع اج اإلنت ي ف رأة الم اركة اهم.مش يس ذلك ك

ن م ة البيئ ة حماي أو وث التل ن م د الح بر ع واء س ا أنماطه ين وتحس اة الحي ودة ج ز بتعزي امج البرن
ون يك ث حي ة المائي وارد الم ن م تدامة مس تفادة اس وضمان التصحر٬ ومن الطبيعية الموارد استنزاف
دة المرش ة الزراع وبطرق األمطار حصاد بأساليب المتجددة المياه ذات المناطق في الزراعي التوسع

المياه  .الستهالك

الوضع دراسة فيها تم خطة له وضع الثمانية القطاعات من قطاع كل العمل؟ بهذا الوزارة ستقوم كيف
ة لنهاي دد المح دف واله وزارة ال دور م ث ه وميزانيت ه وأهميت ه تواجه تي ال والتحديات اع للقط راهن ال

تقوم.المرحلة س المنجزة الدراسات د بع ه أن د نج ة بالمقدم ذكور الم ن البُ محصول ال٬ً مث ذنا٬ أخ إذا ف
دث أح ال وإدخ زارعين للم تية اللوجس دمات الخ ديم وتق ية والمؤسس ة التحتي ة البني ين بتحس وزارة ال
متخصصة ام أقس وتأسيس السروات٬ ال جب ي ف ن الب ة زراع وتطوير نشر مشروع وإنشاء التقنيات٬
ة التنمي صندوق من روض ق ى عل الحصول وتسهيل جازان٬ في األبحاث لمركز إضافة البُن بأبحاث

ة غ..الزراعي تبل روع المش ذ لتنفي ة ميزاني عت وض د لایر300وق ون ة.ملي المرحل ة بنهاي دف اله
ن)2025(األولى البُ اج إنت كمية بلوغ من8هو ذاتي ال اء االكتف بة نس ع يرف ا بم نوياً س طن آالف
ى0.05% ن%.8إل م الورد ك األخرى ات للقطاع وال المن ذا ه ى ى500وعل إل وردة ون ملي

من والعسل من7500إلى1300مليارين٬ السمكي واالستزراع ى55طن٬ إل ف ألف600أل
 ..طن

منها أكبر اإلرادة لكن كبيرة ي..التحديات الفن دعم وال للخدمات ابق الس الضعف التحديات٬ أهم ومن
ريفيين ال المنتجين لصغار الداعمة ة..والسياسات الزراعي ة التعاوني ات الجمعي وضعف ة د..وقل وبُع

اب وغي ف الري ي ف الزراعي للتسويق ة التحتي ة البني وضعف المركزية األسواق عن المنتجين صغار
الحصاد بعد ما تبريد(خدمات ط)تخزين٬ ترب تي ال ة التعاقدي ة الزراع ل مث الداعمة األنظمة وغياب ٬
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ات المنتج ة ومنافس برى الك ركات الش ل قب ن م ة القوي ة والمنافس ن٬ المنتجي غار وص ركات الش ن بي
 ..المستوردة

الريفي بالقطاع كبرى نوعية نقلة ليشكل واقعياً عمالً أصبح المستدامة الزراعية الريفية التنمية برنامج
الحياة جودة لبرنامج ورافداً ع2020الزراعي مجتم اء وبن واألسرة الفرد حياة نمط بتحسين المعني
وازن مت اة حي بأسلوب راده أف تدامة..ينعم مس وزراعة ذائّيًا غ ا أمنً ني يع امج البرن ذا فه وباختصار٬

بالمملكة المزارعين لصغار مجزياً اقتصادياً عائداً ويحقق نظيفة٬  .وبيئة
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لتاريخ الصحفي 15/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحساءعنوان تمور مهرجان غداً يُدشن الشرقية أحلى"أمير التمر "2019ويّا

الخبر الخبراالثنين-21/01/2019-15/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2786العددالكاتب 1تكرار

األحساء تمور مهرجان غداً يُدشن الشرقية أحلى"أمير التمر 2019ويّا
" 

 

 واس-الدمام
مهرجان غدا٬ً الشرقية المنطقة أمير عبدالعزيز بن نايف بن سعود األمير الملكي السمو صاحب يدشن

المصنعة اء األحس تمور ى"تسويق أحل ر التم ا ة"2019ويّ أمان ه تنظم ذي ال السادسة٬ نسخته ي ف
احب ص بحضور ني٬ الوط تراث وال للسياحة ة العام ة والهيئ المحافظة ة غرف ع م اون بالتع اء األحس
ة الدولي ارض المع ز مرك ي ف شهر دة لم ك وذل األحساء٬ محافظ جلوي بن محمد بن بدر األمير السمو

 .بالهفوف
 

الملحم د محم ن ب ادل ع دس المهن ان المهرج ى عل ام الع المشرف اء األحس أمين المهرجان,وبين أن
اركة مش هد ا44يش وطنًي نعًا ج,مص البرام ه في وع وتتن ات والفعالي ان األرك ن م دد ع ى إل افة إض

للتمور والتسويقية االقتصادية المجاالت يدعم أن شأنه من الذي األمر  .المصاحبة٬
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ة لقائم مامها انض د بع اء األحس ي ف ياحي الس اع القط راء إث ي ف هم يس ان المهرج أن م الملح اف وأض
كو اليونس ة منظم ي ف المي الع تراث االت,ال مج اكي تُح تي ال ات الفعالي ن م د العدي ة إقام الل خ ن م

ج المنت ذا ه يل وتأص ق وتعم ة٬ هادف ة وتربوي ة وتوعوي ويقية تش اليب بأس ور والتم ة بالنخل ام االهتم
المجتمع فئات لكافة الهام  .الزراعي

 
تراتيجيات لالس ريم الك سموه دعم على تأكيًدا يأتي للمهرجان المنطقة أمير سمو رعاية أن إلى وأشار
ياحي وس تثماري واس اقتصادي ٍج منت ى إل شعبي زراعي ٍج منت ن م ور التم ل لتحوي ززة المُع التنفيذية
ب نائ لمان س ن ب د فه ن ب د أحم ير األم ي الملك السمو صاحب لمتابعة إن مضيفًا األحساء٬ باسم يسجل
المشتركة التكاملية تحقيق في البالغ األثر لها األحساء٬ محافظ سمو وتوجيهات الشرقية٬ المنطقة أمير
داف اه تحقيق إلى وصوالً باألحساء٬ التمور ومصنعي تجار مع العالقة ذات القطاعات ترابط وتوثيق

للتمور والتنافسية التسويقية الجودة بتعزيز  .المهرجان
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لتاريخ الصحفي 15/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالطائفعنوان البيئة لمراقبي الميدانية الفرق انطالق

الخبر الخبراالثنين-21/01/2019-15/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

بالطائف البيئة لمراقبي الميدانية الفرق  انطالق

 

 

البقمي  الطائف-متعب

محافظة ر مق ن م ة البيئ بي لمراق ة الميداني َرق الفِ انطالق السميري٬ د أحم الطائف محافظة وكيل شن
ي٬ الطويرق ود حم دس المهن بالمحافظة٬ ة والزراع والمياه البيئة وزارة مكتب مدير بحضور الطائف٬

الغامدي زياد المهندس البيئة قسم  .ومدير

ع"السميري"وحث بجمي اتي النب الغطاء ى عل دي التع ع من ى عل يز والترك ل العم ى عل ة البيئ مراقبي
والشفا الهدا ومحور عامة٬ بصفة والمراعي الغابات السحاب"مواقع خاصة"كورنيش  .بصفة
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دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م اد أش آخر٬ جانب من
ي النبات اء الغط ى عل اظ الحف ي ف ون المواطن به يقوم الذي اإليجابي بالدور الغامدي٬ هللا جار بن سعيد

البيئية المخالفات عن اإلبالغ خالل  .من

المشاركة ى إل ن والمقيمي المواطنين سابقة٬ أوقات في دعت قد والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة وكانت
م رق الوزارة هاتف على باالتصال البيئية٬ المخالفات عن اإلبالغ تسجيل8002472220في أو ٬

الموقع خالل من المكان بإحداثيات الوزارة وتزويد  .بالغ
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لتاريخ الصحفي 15/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تكافح10عنوان حكومية بأبوعريش»الضنك«جهات

الخبر الخبراالثنين-21/01/2019-15/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد16656العددالكاتب 1تكرار

اليوم  المملكة

تكافح10 حكومية  بأبوعريش»الضنك«جهات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضباح  جازان-علي

اركة بمش الضنك ى حم ة لمكافح دابير ت ة حزم ريش أبوع محافظة عت ي10وض ف ة حكومي ات جه
ا اتخاذه الواجب دابير الت أمس٬ الشمراني٬ ادي ه ن ب د محم أبوعريش محافظ واستعرض المحافظة٬

راض٬ األم ل نواق ز مرك ريش٬ أبوع ة بلدي ازان٬ ج وادي ز مرك اركة ةبمش م٬الزراع التعلي ب مكت ٬
المساجد٬المياه٬ جازان٬إدارة وادي سد  .المحافظةإدارة

 
ة٬ جوي ات تقلب ن م ا حالي ة المنطق تشهده ما خلفية على تأتي الجهود هذه أن أبوعريش محافظ وأوضح
ؤر ب ى إل تتحول د ق تي ال تنقعات المس ون وتك اه٬ للمي ات تجمع ن م ا عنه ج ينت ا وم األمطار٬ وهطول
ة العالق ذات ة الحكومي ات الجه ديري بم اع االجتم أن ى إل يرا مش رض٬ للم ل الناق وض البع اثر لتك
ضمن تعمل تي وال دان المي ي ف المكافحة ود لجه اليومية للمتابعة يأتي جازان وادي ومركز بالمحافظة

الضنك بحمى إصابة اشتباه حاالت ظهور ومدى الحاالت٬ وتقييم التوصيات وعمل تنسيقية  .خطط
 
خطط:وقال ذ لتنفي ات الجه ة متابع استمرار هي الميدان في تطبيقها سيتم التي والتدابير الخطط أبرز

وع ن د لتحدي ائد مص ع ووض ائي الوب ي والتقص ا٬ أنواعه ع بجمي ة المكافح ال أعم ف وتكثي ة٬ المكافح
دارس بالم واطنين الم ة وتوعي ر٬ البح ى إل اطري الم ة قري اه مي ل تحوي وع موض ة ودراس وض٬ البع

بالمكافحة المعنية الجهات جهود وتضافر  .والمساجد٬
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لتاريخ الصحفي 15/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجديدعنوان الخبر األسماك..مرفأ وسوق البحرية الرحالت موقع

الخبر الخبراالثنين-21/01/2019-15/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18473العددالكاتب 1تكرار

الجديد الخبر األسماك..مرفأ وسوق البحرية الرحالت  موقع

 

 

الخبر لمدينة الساحلي الجانب المرفأ يخدم أن  توقعات

البراهيم-تقرير  عبير

بـ قديماً والملقب الساحلي الخبر مدينة مرفأ ذي"الفرضة"بقي ال التطور م رغ معطال ة٬ طويل سنوات
الصيد ة عملي ق تعي تي ال المشكالت ن م د عدي ا يقابله عشوائيا زدحم ت الصيد فقوارب المنطقة٬ تشهده
أن إالّ أ٬ بالمرف ط يحي ان ك ذي ال بالتلوث وانتهاء لذلك٬ المصاحبة والعشوائية القوارب دخول من بدءاً
ي ف رة مؤث ة بحري ة واجه ل يمث ان لمك ة مهم جاءت السنوات ذه ه د بع أ المرف وتحسين تطوير خطوة

الخبر  .مدينة
 

دم تق أن بر٬ الخ ة مدين ي ف السمكية ثروة وال احلي الس ب بالجان ن والمهتمي واطنين الم من دد ع ع وتوق
وارب الق أ لمرف اً مختلف شكالً ة٬ المعني األخرى ات الجه ع م بالتضامن ة والزراع والمياه البيئة وزراة
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ة بحري ة واجه ه من ل يجع ذي ال بالشكل بنائه وإعادة لتحسينه أشهر منذ إغالقه تم الذي الخبر٬ لساحل
ه مقومات ل بك تمتاع االس نزهون والمت رون الزائ يستطيع ة مهم محطة ل يمث ث بحي ة٬ المدين في مميزة
أن أ للمرف ن يمك تي ال وارب الق دد وع ات اإلمكان ث حي ن م ة المنطق يادي ص دم تخ أن ب يج تي ال
السمك ع لبي ير وكب ضخم سوق إيجاد ي ف سيسهم ذي ال والصيد٬ السمكية ثروة ال دعم مع يستوعبها٬
يشجع ا م بر٬ الخ ة مدين بتاريخ السائح تربط تراثية محال إلى المرسى حاجة مع المدينة٬ سكان يخدم
يساعد أن المرسى ي ف ا لعمله ن يمك تي ال ة المنتج األسر قبل من واليدوية الشعبية الحرف تنوع على

الشرقية المنطقة قلب في تعتبر الخبر مدينة أن سيما وال االقتصادي٬ النمو دعم  .على
 

تشييد  إعادة

والجمالي الساحلي الجانبين يخدم بشكل المرفأ هذا تشييد وإعادة بناء يتم أن ضرورة إلى البعض ونّوه
الساحل٬ داد امت ى عل ة مترامي متنوعة لكشكات ومختلفة مميزة أشكال ابتكار حيث من للمدينة الخالب
ة بحري رحالت ة إقام ى عل العمل ثم للمكان٬ البحرية الهوية تحمل والباردة٬ الساخنة المشروبات تقدم
ة للمدين رين والزائ للمصطافين الساحلي الجانب يخدم الذي الغرض هذا لمثل تخصص قوارب بتنظيم
الخضراء المسطحات لتنسيق المعتادة النمطية من يخرجها بشكل هويتها دعم إلى حاجة في هي التي

العالم في الساحلية المدن غرار على سياحية بهوية مدينة تكون حتى بذوقها ويرتفع  .والبحرية٬
 

أ فالمرف يرا٬ً كث تأخرت أنها من الرغم على الخطوة هذه الكورنيش من الساحلية المنطقة مرتادو وثمن
القوارب ف األسماك٬ لصيد أ مرف ه بأن يشعروا أن بمحاذاته للمارة يمكن وال مهمال٬ً طويلة سنوات بقي
ة بمهم ق يلي ن يك م ل بشكل والعشوائية ب بالخرائ ة مليئ ت كان ة منطق من ق تنطل ا إنم ه من تنطلق التي
الخبر لمدينة الساحلي العمق يالمس قديم تاريخي بُعد لها بل المكان٬ قيمة من جزءا تمثل التي  .الصيد

 

هندسي  تخطيط

د القحطاني.ورأى عبدالرحمن-هاني اإلمام بجامعة والتخطيط العمارة كلية في والفنون العمارة أستاذ
بالدمام فيصل تفيدين٬-بن ومس ات جه وصالحيات اإلدارات ة مرجعي من ع تنب تخطيط أي مشكلة أن

من بدأ أنه نجد الخبر مدينة تاريخ نتناول فكانت"فرضة"فحينما ديم٬ الق الساحلي المرفأ وهو الخبر٬
اآلن لكنها ذاتها٬ للخبر األسف-نواة خ-مع تاري ع م االنقطاع ي ف سبب وهذا موجودة٬ تكون تكاد ال

وتجاري ياحي س نشاط ق منطل ون يك أن ن الممك ن م ان ك ه أن ار اعتب ى عل ه٬ ذات أ المرف ومع المدينة
أن داً مؤك الماضية٬ السنوات في يحصل لم هذا أن إالّ جديد٬ من بحرية مدينة مركز يخلق واجتماعي

ه"الفرضة"تطوير فموقع الخبر٬ ورنيش ك ي ف اة الحي وبعث المرفأ تشغيل إلعادة كبيرة فرصة اليوم
األسف- لتصبح-مع د٬ الجدي ورنيش الك ق طري وجود مع ت بني راج أب ل قب ن م ير كب بشكل مغطى
د"الفرضة" ب فال مكانها في تطويرها اعتماد تم إذا أنه ذاكرًا السياح٬ قبل من يعرفها أحد وال معزولة

الواجهة إلى إلعادتها هندسيا تخطيطا يعتمد  .أن
 

جديدة  مخرجات

د تستوعب.وتساءل ا منه ل يجع بشكل أ المرف استغالل ح تتي ة كافي مساحة وجود مدى عن القحطاني
ق طري ى إل الشريط مددنا ما إذا أنه مضيفاً للسمك٬ وسوقا البحرية والرحالت القوارب من كبيرا عددا
داثيات إح وهي لألفراح٬ كبيرة وصالة مطاعم من الموجودة باإلحداثيات ستصطدم أنها نجد العزيزية
قوارب النطالق تحسينه وتم عليه هو ما على الشريط ترك لو األفضل من وكان البحري٬ الشريط في
ات المخرج ون تك أن ى إل ع نتطل ا أنن اً مبين اط٬ كنش ه نفس الخليج وب ا بموقعه ة المدين ربط ل اؤه وإحي
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إالّ ة متنوع أنشطة أ المرف احة مس تستوعب أن تبعداً مُس ه٬ من المأمول بالشكل تخرج للتطوير الجديدة
دالً ب متعددة منحنيات به تكون بحيث البحري٬ الشريط وإطالة للمكان الدفن عملية استخدام تم حال في
ة البيئ ووزارة الحدود وحرس ة األمان ع م التنسيق وجود ضرورة مؤكداً مستقيما٬ خطا يكون أن من
بضرورة مطالباً الناس٬ بتطلعات يفي وقد واعد٬ فالمشروع جيد٬ بشكل يخرج حتى والزراعة والمياه
إيجاد من بد ال وهنا وتهالكه٬ الشريط قدم مع سيما وال بالمرفأ٬ الموصول الكورنيش شريط في النظر

الطموح مع يتناسب بشكل المرفأ بتطوير يرتبط بشكل وتحسينه تطويره إلعادة  .دراسة
 

أسبوعان  بقي

د الخيل.وكشف أبا والزراعة-عبدهللا اه والمي ة البيئ وزارة ل اإلعالمي ى-المسؤول عل المشروع أن
لـ يتسع المرفأ أن مضيفاً المقاول٬ من لتسلمه أسبوعين سوى يتبق ولم االنتهاء٬ قارب202٬مشارف

ة البحري المرفأ مساحة تبلغ ة32300حيث بحري رحالت اد بإيج ق يتعل ا فيم ه أن اً مبين ع٬ مرب تر م
احلية الس ياحة الس ن م زز تع ة بحري رحالت ني تب ه ل ن يمك ه فإن أ٬ المرف ذا ه امتداد على للمصطافين
ة إمكاني دى بم ق يتعل ا فيم ه أن راً ذاك المنطقة٬ في الحدود حرس قيادة مع بالتنسيق وذلك الخبر٬ لمدينة
ب يتطل ر األم هذا فإن الدمام٬ مدينة بتجربة أسوةً تحسينه بعد المرفأ هذا في األسماك لبيع سوق إنشاء
ن م ة األمان توجه ع م ارض يتع ال ا بم للسوق بة مناس مساحة ير لتوف ة المنطق ي ف األمانة مع التنسيق
احة مس أن عن ك ناهي المشروع٬ هذا مثل بإقامة الكفيلة الالزمة الدراسات إعداد وبعد مسبق٬ تخطيط

الحالي الوقت في المشروع هذا مثل إلقامة تكفي ال المعتمدة  .المرفأ
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لتاريخ الصحفي 15/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والنحالين"البيئة"عنوان المزارعين لدى الوعي مستوى لرفع اإلرشادية الحمالت تدشن

الخبر الخبراالثنين-21/01/2019-15/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 15تكرار

مستوى"البيئة" لرفع اإلرشادية الحمالت تدشن
والنحالين المزارعين لدى  الوعي

 

 
 

 

 واس-الرياض
د األح ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت برنامج20/1/2019أطلق م٬

وزارة ال ل وكي ة برعاي ة٬ الزراعي اإلرشادية والشاحنات اإلرشادية الحمالت
ة العام إلدارة ل ام الع دير الم ور وحض ادة٬ العي د أحم دس المهن ة للزراع
ادات قي ن م دد وع قهان٬ الص در بن دكتور ال ي الزراع اد واإلرش اث لألبح

ومنسوبيها  .الوزارة
 

ن المزارعي دى ل ارات والمه ة المعرف توى مس ع رف ى إل امج البرن دف ويه
ي الت الحديثة التقنيات على واطالعهم والصيادين٬ الماشية ومربي والنحالين
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ا منه تي ال ج٬ المنت ودة ج بط وض وارد الم ن وتقني اج اإلنت ادة زي ي ف هم تس
الجيدة الزراعية والممارسات العضوية والزراعة المائية  .الزراعة

 

دكتور ال الزراعي اد واإلرش لألبحاث ة العام إلدارة ل ام الع دير الم وأوضح
دداً ع ويتضمن ة٬ كاف ة المملك اطق من تهدف يس البرنامج أن الصقهان٬ بندر

م تنظي ا أهمه ات٬ الفعالي ن تهدف13م يس امج بالبرن اً تعريفي اًء 1500لق
ذ وتنفي ارك٬ ي135مش والحيوان اتي النب اج اإلنت ي ف ادية إرش ة فني ة ورش

دد لع ارات زي ى إل افة إض مكي٬ يادين1500والس والص زارعين الم ن م
ومعالجتها يواجهونها التي المشاكل على لالطالع الماشية٬  .ومربي

 

ذ تنفي ا٬ً أيض امج البرن ات فعالي ن م أن قهان الص ن اديًا45وبّي إرش ًال حق
دد لع ارات بزي ام القي ذلك وك ادية٬ إرش أنشطة على ع75يحتوي لبي اً موقع

ذ وتنفي اج٬ تهدف45اإلنت تس ادية إرش ة ى2700حمل إل افة إض تفيد٬ مس
داد ن1200إع الراه ع الوض ى عل الع لالط امج بالبرن ة خاص تبانة اس

لها حلول وإيجاد الفعلية  .لالحتياجات
 

وزارة ال أن ى إل الصقهان دكتور ال ار أش ة المتوقع امج البرن مخرجات وعن
تخدمة المس ة الحديث ات بالتقني ة تام ة معرف تهدفين المس دى ل يصبح أن تتوقع
دؤوا يب وأن مكي٬ والس ي والحيوان اتي النب اج اإلنت االت مج ي ف اً حالي
والصحيحة ة الالزم ارات المه اكتسابهم إلى إضافة إنتاجهم٬ في باستخدامها
وارد الم ن وتقني اجهم إنت ادة زي بهدف ك وذل ذها٬ تنفي ة وكيفي تخدامها اس ي ف

المنتج جودة  .وضبط
 

جانبه أن,من المسعودي ايف ن دس المهن الزراعي اإلرشاد إدارة مدير أفاد
س مجل ذه وينف ة٬ كامل نة س ة الزراعي ادية اإلرش الت الحم امج برن دة م
اد اإلرش إدارة ك ة المعني وزارة ال إدارات ع م اون بالتع ة التعاوني ات الجمعي
ز والمراك مكية٬ الس ثروة وال ة٬ الحيواني والثروة النباتية٬ والثروة الزراعي٬
س التدري ة هيئ اء وأعض اطق٬ المن ي ف وزارة ال روع ف ى إل افة إض ة٬ البحثي

السعودية الجامعات في الزراعة  .بكليات
 

عدد استخدام سيتم أنه إلى الزراعي6٬وأشار اد اإلرش ة عملي ي ف شاحنات
وتثقيفية توعوية إرشادات تتضمن كبيرة بشاشات  .مجهزة
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لتاريخ الصحفي 15/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المزارعينعنوان مع مفتوح لقاء ينظم بالجوف والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع

الخبر الخبراالثنين-21/01/2019-15/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

مع مفتوح لقاء ينظم بالجوف والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع
 المزارعين

 
 
 
 
 

 

 واس-القريات
ع م وح مفت اء لق ادم٬ الق اء األربع وم ي وف الج ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف م ينظ

سكاكا مدينة في الثقافي عبدهللا الملك بمركز وذلك  .المزارعين
 

ة المعرف مستوى ع رف ي ف يسهم الذي الزراعي اإلرشاد أعمال تطوير مشاريع ضمن اللقاء هذا ويأتي
اقتصادهم وزيادة إنتاجهم جودة وضبط المزارعين لدى  .والمهارات

 
بالمنطقة المزارعين احتياجات وحصر لجمع أستبانات توزيع اللقاء خالل  .وسيتم
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لتاريخ الصحفي 15/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوبائيةعنوان األمراض ضد الماشية قطعان تطعيم في بأبها والزراعة والمياه البيئة وزارة بمكتب ومساعديهم جهودالبيطريين إستمرار
والمعدية

الخبر الخبراالثنين-21/01/2019-15/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة أخبار
)عام(

الرصد2494العددالكاتب 1تكرار

والمياه البيئة وزارة بمكتب ومساعديهم جهودالبيطريين إستمرار
والمعدية الوبائية األمراض ضد الماشية قطعان تطعيم في بأبها  والزراعة

 

عسير مشافي/صحيفة  /يحيى

اه والمي ة البيئ وزارة ب بمكت ومساعديهم البيطريين اء األطب ود جه تستمر ه مجدول ة يومي برامج وفق
رئيس من مستمرة ة بمتابع والمعدية الوبائية األمراض ضد الماشية قطعان تطعيم في بأبها والزراعة

د ابها بمكتب الحيوانية الثروة عيساوي/قسم احمد  .عيسى
 

م بابها الوزارة مكتب مدير اشاد اخرى جهة الطبي/من الكادر يقدمها التي الكبيره بالخدمات الويمني
هللا بمشيئة د الجه من المزيد بذل على سيعمل المكتب ان واكد الماشية مربي لكل ابها بمكتب البيطري
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النباتي او البيطري المجال في سواء االرشادية الخدمات وتقديم  .تعالى
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لتاريخ الصحفي 15/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيطريةعنوان العيادة داخل الحرجه الحاالت استقبال في يواصل بابها والزراعة والمياه البيئة وزارة بمكتب البيطري الطبي الفريق
بالمكتب

الخبر الخبراالثنين-21/01/2019-15/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة أخبار
)عام(

الرصد2494العددالكاتب 1تكرار

يواصل بابها والزراعة والمياه البيئة وزارة بمكتب البيطري الطبي الفريق
بالمكتب البيطرية العيادة داخل الحرجه الحاالت استقبال  في

 

عسير مشافي/صحيفة  يحيى

د ام ود/ق ٬ ودن د احم د والدة/احم ه عملي اجراء ب ا ابه ب بمكت ة البيطري ادة العي داخل ايش الع ار عم
ام وق والدة عسر ة لحال وم الي ذا ه باح ص ة البيطري ادة العي ل داخ المواشي دى الح وحرجه ه جراحي
بالمكتب ة البيطري ادة للعي ة الحال وصول ور ف ة الالزم العالجات ا واعطائه ا بمعالجته الطبي ق الفري
ي الطب دخل الت تدعي تس تي ال ة والطارئ ة الحرج االت الح من ض والدة ال ر عس االت ح بر تعت ث حي

 .السريع
 

م أبها مكتب مدير للمكتب/وثمن تصل التي الحاالت كل معالجة في المبذولة جهودهم  .الويمني
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الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية"عنوان محمية":الحياة لدخول صحة الحرة"ال الفقع"حرة لجني

الخبر الخبراالثنين-21/01/2019-15/05/1440تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 14تكرار

الفطرية" محمية":الحياة لدخول صحة حرة"ال
الفقع"الحرة  لجني

 
 

الصقري-عرعر  جاسر
 

ل التواص ائل وس ي ف ه تداول م يت ا م ة الفطري اة للحي عودية الس ة الهيئ ت نف
ي جن أجل ن م الحرة حرة محمية بدخول للمواطنين السماح عن االجتماعي

ة“الكمأ"الفقع الهيئ تصدر الم م ائعات للش ات االلتف دم لع الجميع وتدعوا ٬
الرسمي حسابها عبر بالسماح  .بيان

 
ة الهيئ أن ب شراحي راهيم إب الهيئة في والتوعية اإلعالم إدارة مدير وأوضح
ذا ل ة٬ المحمي اطق المن ن م دد ع ي ف برامج ال بعض ذ تنفي تعتزم بأنها نوهت

ة التالي ة المحمي اطق للمن الزيارات إيقاف تم بأنه اإلحاطة الحرة٬(نود حرة
ق الطبي ة٬ اريخ"الخنف ت ن م ارا اعتب هر أش تة س دة 1/1/1440٬لم هـ

سلمان الملك محمية نطاق ضمن تقع الحرة حرة محمية حالياً  .وأضاف
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ة الطبيعي ات المحمي أول بر تعت مالية الش دود الح ي ف الحرة ة محمي أن ذكر ي
احة مس ى عل ع وتق ة٬ الهيئ أتها أنش التي المملكة في م13والفطرية كل ف أل

ال ك ي ف داخل م دة ع ا وله وف والج مالية الش دود الح ة منطق ي ف ًا تقريب
د بع ى عل ع يق ي الرئيس نى والمب ن٬ ف94المنطقتي طري محافظة ن ع م كل

وارد الم ى عل اظ الحف ي ف ة المهم ات المحمي ن م بر وتعت الشمالية٬ دود بالح
ع من ي ف هام لإلس ك وذل ا٬ عليه للحفاظ تطور مراحل عدة وشهدت الطبيعية٬
ن الوط اد القتص ا نفعه ود ليع ة الطبيعي ا موارده دهور ت ن م د والح ا٬ تلوثه

 .والمواطن
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الرصد19140العددالكاتب 1تكرار

الشبكات»المالحة« وأتلفت السكان بين الجلدية األمراض  نشرت

منذ»القادسية«:الدمام المحالة المياه  عاما45ًيترقب

 

 

 

العبدهللا  mod1111222@)الدمام(محمد

منذ تصلهم التي المالحة المياه مع الدمام في القادسية حي سكان معاناة تقتصر تلف45لم على عاما٬ً
ف وتل ة الجلدي األمراض نشرت ل ب الصدأ٬ بسبب زة األجه ن م ا وغيره اه المي دورات ي ف ب األنابي

السكان بين  .الشعر
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اه بالمي دهم وتزوي اتهم٬ معان اء بإنه الشرقية ي ف اه للمي العامة للمديرية المتكررة السكان مطالب ورغم
تلتفت أن ن متمني ا٬ منه الوعود سوى يجدوا م ل م أنه إال اآلدمي٬ لالستهالك المناسبة المحالة ة العذب

معالجتها على وتعمل باهتمام لمعاناتهم المياه  .مديرية
 

على عددهم يزيد الذين القادسية حي سكان أن الغامدي أحمد اه10وذكر المي ن م يعانون نسمة آالف
المياه دورات وأدوات المياه أنابيب لتغيير دائماً يضطرون أنهم إلى مشيراً طويلة٬ فترة منذ  .المالحة

 
ازل٬ المن ي ف اه المي دورات تضر أصبحت ل ب تصلهم٬ التي المياه من االستفادة لهم يمكن ال أنه وأفاد
ل الخل ى إل إضافة اه٬ بالمي د توج تي ال األمالح ة كثاف بسبب اكسسوارات من فيها وما األنابيب وتتلف

في تحدثه الشفط«الذي المنزل»ماتور أساسات على تؤثر التي منه  .والتسربات
 

األمالح٬ بات ترس نتيجة ا تلفه بسبب آلخر وقت من ب األنابي ديل تب ى إل يضطرون أنهم إلى وأشار
والشعر الجلد على أثرت الصحية٬ األضرار من كثيراً بهم ألحق المالح بالماء اغتسالهم أن إلى مشيراً

والتساقط بالتلف أصيب  .الذي
 

بشكل العسرة بالمياه المالبس غسل إن بل الحد٬ هذا عند تتوقف لم المالحة المياه أضرار أن وأوضح
إيصال في للمياه العامة المديرية تتوسع بأن مطالباً ومهترئة٬ قديمة كأنها وتصبح ألوانها يبهت متكرر

من أكثر قبل الحي وجود منذ استمرت التي معاناتهم تنتهي وأن للمنازل٬ المحالة  .عاما45ًالمياه
 

واالستحمام ي األوان ف تنظي ي ف ا منه تفادة لالس بة المناس اه بالمي الحي د بتزوي المهري امر ع وطالب
أنفسهم ة لحماي إضافية ات خزان لشراء دفعهم ما األنابيب٬ أتلفت المالحة المياه أن إلى الفتاً والغسيل٬
ح بالمل ف تتل ال ي ك االت للغس افية إض ير مواس بكة ش اء لبن افة إض ة٬ الجلدي راض األم ن م ائهم وأبن
الملوحة بسبب وصمامات وصنابير مواسير ير تغي مثل وغيرها إضافية أجور دفع وبالتالي والصدأ٬

 .بالماء
 

و النم تواكب أن اه المي مديرية داعياً المزعجة٬ األزمة لهذه العاجلة الحلول إيجاد ضرورة على وشدد
أن اً متمني ا٬ منه المحالة ادة لزي والسعي ة٬ الكافي اه المي ات كمي ير بتوف الحي٬ ي ف والسكاني العمراني

الجديدة األحياء من غيره قبل األولوية له الذي الحي أهالي معاناة  .تنتهي
 

اه المي انقطاع أن ى إل اً الفت ة٬ بالمزمن ية القادس حي ي ف المالحة اه المي مشكلة ي الهالل حسن ووصف
جداً مالحة تصلهم التي المياه أن إال المشكلة٬ لتالفي أرضية خزانات شراء على أجبرهم  .المتكرر

 
ي الهالل ال ا٬ً«:وق نهائي ي المنزل لالستخدام الحة ص غير ا أنه ن لتبي لفحص اه المي ك تل عت خض و ل

تأثيراتها إلى إضافة األسابيع٬ تتجاوز ال بسيطة فترة خالل األدوات غالبية صدأ في تسببها عن فضالً
ن الذي ال األطف يما س ال ة جلدي ات التهاب ن م انون يع المياه هذه يستخدم من فأغلب صحتنا على السلبية

المياه هذه ملوحة تتحمل وال حساسة بشرتهم الصرف»تكون اه مي دفق ت من يعاني القادسية أن مبينا ٬
والحشرات الكريهة الروائح لهم تصدر التي  .الصحي
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سنوياً األجهزة  تغيير

ا تلفه بسبب نويا٬ً س م يت والسخانات فاطات والش كالخالطات المياه أدوات تغيير أن المهري علي وأكد
ذي ال المزعج ر المظه ن م تيائه اس عن اً معرب رة٬ م كل في للصدأ وتعرضها عليها الملح ترسب بعد
ر٬ المُحم الي البرتق أو ني الب اللون ب وتصبغها اض والمرح ل المغس لين بورس ى عل اه المي ذه ه ه تترك

المالحة المياه لمشكلة سريعة حلول بوضع  .مطالباً
 

ار كب عند خصوصاً وجفافه الجلد بحساسية لإلصابة رئيسي سبب المالحة المياه استخدام أن إلى ولفت
أن عن فضالً البشرة٬ اف جف على السلبي أثرها زاد المياه٬ في الملوحة زادت كلما أنه مضيفاً السن٬

مرض على كبير بشكل ويؤثر الجلدية٬ القروح يهيج المالح والصدفية«الماء ا»اإلكزيما كم الجلدي٬
ددة المتع مي الهض از الجه أمراض ى إل افة إض ون٬ العي ي ف ة الحك بب يس الح الم اء بالم يل الغس .أن

و ات الخالط ير تغي أن ى إل يراً دش«مش ل»ال الدخ ذوي ل اً خصوص رة٬ م ل ك ي ف ة للميزاني د مجه
 .المحدود
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