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الخبر تفاصيل

الخبر السمكيعنوان لالستثمار متجاورة مشاريع تأجير جواز

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد19142العددالكاتب 1تكرار

لـ العام للمخطط اإلستراتيجي المفهوم على بالموافقة ينوه الوزراء نيوم«مجلس  »خليج
السمكي لالستثمار متجاورة مشاريع تأجير  جواز

 
 

 okaz_online@)الرياض(»عكاظ«

أمس دالعزيز٬ عب ن ب سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم برئاسة الوزراء مجلس اء(وافق ٬)الثالث
أنه على بموجبه نص السمكي٬ االستثمار مشاريع تأجير في تعديل اه«على والمي البيئة لوزارة يجوز

رة الفق في إليها المشار المفتوحة بالمسافة التقيد دون متجاورة مشاريع عدة تأجير من)4(والزراعة
د اً(البن م)ثاني رق وزراء ال س مجل رار ق ن اريخ)433(م ق18/10/1436وت وف ك وذل ٬

ي الت مكي الس تثمار االس اريع مش ى عل وراً مقص ك ذل ون يك أن ى عل رض٬ الغ ذا له تضعها وابط ض
ى عل اريع المش ك تل ع موق ول ط د يزي وأال ة٬ المغلق ة الحديث ات التقني تخدم م3(تس داد)كل امت ى عل

 .»الساحل
 

الفقرة إلى فرعية فقرة إضافة على المجلس موافقة إثر ذلك ى)4(جاء عل م«نصت حك من تثناء اس
الفرعية الفقرة)ج(الفقرة البند)4(من هذا  .»من
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المجلس بموافقة الرياض٬ بمدينة اليمامة قصر في عقدها التي الجلسة مستهل في الوزراء مجلس ونوه
ندوق ص إدارة س مجل س رئي وزراء ال س مجل س رئي ب نائ د العه ي ول ة برئاس وم لني ي التأسيس
ام الع للمخطط تراتيجي اإلس وم المفه ى عل عبدالعزيز٬ بن سلمان بن محمد األمير العامة االستثمارات

ة وم«لمنطق ني ج ال»خلي بإكم ه والتوجي وم٬ ني ي ف ا تطويره يتم س تي ال ة المأهول اطق المن ى أول ٬
العام من األول الربع في والتطوير اإلنشاء أعمال إلطالق  .2019الدراسات

 
لالستدامة أبوظبي أسبوع في المملكة استعرضته ما إلى الوزراء مجلس منظور2019وتطرق عن

ة المملك في سيتحول الكهرباء قطاع وأن المجال٬ هذا في تقدم من أحرزته وما للطاقة٬ مستدام مستقبل
دات التهدي ة مواجه ة أهمي رح ط ذلك وك ا٬ تنوع ثر أك ام نظ ى إل از والغ ط النف ى عل د يعتم ام نظ ن م
ة ونوعي اه المي ونظافة المناخ تغير أهمها ومن المستقبل٬ أجيال وعلى الحياة على الخطيرة والتحديات

المستدامة التنمية تحقيق أجل من االقتصادي والنمو  .الهواء
 

أن الجلسة٬ ب عق السعودية٬ اء األنب ة لوكال بيانه في الشبانة٬ عبدهللا بن تركي اإلعالم وزير وأوضح
ة قائم من ض ون ليك ة العثماني ي ف از للغ عودية الس و أرامك ل معم إدراج ارك ب س ارات«المجل المن

وفق»الصناعية الرابعة٬ الصناعية الثورة تقنيات تطبيق في عالميا الرائدة التصنيع مرافق تضم التي
ى عل شركة أول و أرامك د تع ث حي السويسرية٬ دافوس مدينة في العالمي االقتصادي المنتدى أعلنه ما

ة قائم إلى تنضم والغاز النفط قطاع في العالم الصناعية«مستوى ارات مستوى»المن ى عل ى واألول ٬
أحدث ق تطبي ي ف المعمل حققه ما إثر وذلك العالمي٬ االقتصادي المنتدى يكرّمها التي األوسط الشرق

االصطناعي والذكاء المتقدمة التحليالت على المعتمدة التقنية  .الحلول
 

المية اإلس ؤون للش ى األعل س للمجل رين والعش ع التاس دولي ال ر المؤتم ال أعم ى إل س المجل ار وأش
من إسالمية وقيادات وعلماء وزراء مع السعودية العربية المملكة بمشاركة ا70بالقاهرة٬ وم ة٬ دول
المجاالت من العديد في اإلسالمية األمة خدمة في تصب ونتائج توصيات من به  .خرج

األممية بالبعثة وترحيب المشترك العربي العمل دعم على  التأكيد

ات الملف من حزمة ذلك عقب استعرض الوزراء مجلس أن الشبانة عبدهللا بن تركي اإلعالم وزير بين
اول تن ث حي والدولية٬ اإلقليمية الساحتين على وتطوراتها األحداث مستجدات يروت«إزاء ب »إعالن

ة المملك ه ب وشاركت ة الرابع ا دورته ي ف ة واالجتماعي االقتصادية التنموية العربية القمة عن الصادر
وتأمين المشترك٬ العربي العمل تعزيز في لإلسهام صادرة قرارات من تضمنه وما السعودية٬ العربية
د وتأكي المضيفة٬ ة العربي دول ال ى عل ن والالجئي ازحين الن ة أزم وانعكاسات ل٬ متكام ي عرب اقتصاد

المركزية وقضاياه المشترك العربي العمل لدعم المستمر  .المملكة
 

رقم ب باإلجماع الدولي األمن مجلس اعتمده الذي بالقرار المجلس م2452ورحب األم ة بعث اء إلنش ٬
ذ تنفي دعم ب طالع واالض توكهولم٬ س اق اتف ي ف ه علي وص المنص ق وف دة٬ الحدي اق اتف دعم ل دة المتح

الحديدة محافظة في النار إطالق لوقف امتثالهما ورصد الطرفين٬  .التزامات
 
 

الجمركي للتعاون االسترشادي النموذج على  الموافقة
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الهيئة بين المشترك الجمركي التعاون التفاقية االسترشادي النموذج على الموافقة الوزراء مجلس قرر
رى؛ األخ دول ال ي ف ة المختص ة الجمركي لطات والس عودية الس ة العربي ة المملك ي ف ارك للجم ة العام

ة المالي ر وزي ويض وتف ا٬ منهم كل دى ل د المعتم االقتصادي المشغل ببرنامج المتبادل أو-لالعتراف
ينيبه ة-من اتفاقي مشروع شأن ي ف األخرى دول ال ي ف المختصة ة الجمركي السلطات ع م بالتباحث

لطات والس عودية الس ة العربي ة المملك ي ف ارك للجم ة العام ة الهيئ ن بي ترك المش ي الجمرك اون التع
كل لدى المعتمد االقتصادي المشغل ببرنامج المتبادل لالعتراف األخرى الدول في المختصة الجمركية

النظامية اإلجراءات الستكمال الموقعة٬ النهائية النسخة رفع ثم ومن عليه٬ والتوقيع  .منهما٬

ميناماتا التفاقية المملكة وتعاون..انضمام تفاهم  ومذكرتا

اتفاقية إلى السعودية العربية المملكة انضمام على الوزراء مجلس ا)ميناماتا(وافق كم ق٬ الزئب أن بش
ة المعدني ثروة وال والصناعة ة الطاق ر وزي تفويض على ه-وافق ينيب ن م الجانب-أو ع م بالتباحث

ة المملك ي ف ة المعدني ثروة وال والصناعة ة الطاق وزارة ن بي اهم تف ذكرة م مشروع شأن ي ف اري البلغ
ع والتوقي ة٬ المعدني ثروة ال ال مج ي ف اون للتع ا بلغاري ة جمهوري ي ف ة الطاق ووزارة السعودية العربية

النظامية اإلجراءات الستكمال الموقعة٬ النهائية النسخة رفع ثم ومن  .عليه٬
 

واألرشيف السعودية العربية المملكة في عبدالعزيز الملك دارة بين تعاون مذكرة على المجلس ووافق
المتحدة العربية اإلمارات بدولة  .الوطني

الـ للمرتبة  14ترقيات

ن م كال ملت ش عشرة٬ ة الرابع ة للمرتب ات ترقي ى عل وزراء ال س مجل ق ن:واف ب دهللا عب ن ب د محم
ة وظيف ى إل دالجبار العب دالعزيز ة(عب واإلداري ة المالي للشؤون ام الع دير الم ب ة)نائ العام ة بالمديري

الرياض٬ بمنطقة ةللمياه وظيف ى إل السحيباني دالرحمن عب ن ب دهللا عب بن مساعد(عبدالرحمن ل وكي
الرياضة لشؤون العام لطان)للرئيس س آل لطان س بن عبدهللا بن عبدالرحمن للرياضة٬ العامة بالهيئة

وظيفة إداري(إلى للرياضة)مستشار العامة  .بالهيئة
 

ا بينه من ه٬ أعمال جدول ى عل المدرجة ة العام الموضوعات ن م عدد ى عل وزراء ال س مجل ع واطل
عن ع٬ وينب ل للجبي ة الملكي ة والهيئ الصحة٬ ووزارة ة٬ والقروي ة البلدي الشؤون لوزارة سنوية تقارير

رآه بما حيالها ووجه فيها جاء بما علماً المجلس أحاط وقد سابقين٬ ماليين  .عامين
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الخبر تفاصيل

الخبر الدمام»البيئة«عنوان في الصحي الصرف مياه لمعالجة مستقل مشروع أول عقود توقِّع

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

الصحي»البيئة« الصرف مياه لمعالجة مستقل مشروع أول عقود توقِّع
الدمام  في

 

 :المحليات-الرياض«

اه والمي ة البيئ اع قط يص لتخص رافية اإلش ة اللجن س رئي ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع ع وقَّ
الفضلي٬ عبدالمحسن ن ب عبدالرحمن المهندس والكهرباء الماء شركة إدارة مجلس رئيس والزراعة٬

ى إل تصل تصميمية بسعة دمام٬ ال ي ف الصحي الصرف اه مي معالجة محطة مشروع 350اتفاقيات
الصرف اه مي لمعالجة تقل مس مشروع أول ليكون الدمام٬ غرب منطقة ويخدم يوميا٬ً مكعب متر ألف

ل والنق والتشغيل ك والتمل اء البن بنظام تثمرين المس ى عل يطرح ة٬ المملك ي ف ٬)BOOT(الصحي
شركات تحالف به  .»أوراسكوم»و»موه»و»ماتيتو«وفاز

 

ة ومعالج اه المي اج إلنت اريع مش ة حزم من ض أتي ي ة االتفاقي ع توقي أن لي٬ الفض دس المهن ح وأوض
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مناطق ن م عدد في للمستثمرين طرحها على والزراعة والمياه البيئة منظومة تعمل الصحي الصرف
ات توجه ق وف ة٬ ة«المملك ذه»2030رؤي ه رح ط ى عل ة بالموافق وزراء ال س مجل رارات وق ٬

االقتصادية التنمية في الخاص القطاع وإلشراك للمستثمرين٬  .المشاريع

من اق٬ اإلنف اءة كف وتحسين واستدامتها٬ الخدمات مستوى رفع إلى يهدف المشروع أن الفضلي٬ وبيّن
والزراعة والمياه البيئة منظومة قطاعات في الخاص القطاع خبرات من االستفادة  .خالل

 

ي ترك األستاذ يص للتخص الوطني ز المرك إدارة س مجل و عض ذي٬ التنفي رئيس ال أوضح ه جهت من
مشاريع وتشغيل ر تطوي ي ف ة بالمملك يص التخص امج برن ن وتمكي دعم ي ف هم يُس ز المرك أن ل الحقي
ي ف التخصيص٬ ادرات مب اني ث ادرة المب هذه وتُعد فّعال٬ بشكل والخاص العام القطاعين بين الشراكة

اه المي اع ي,قط الوطن ز المرك أن ى إل يرًا مش د٬ الحم و هر٬ ش ن م ل أق الل خ ا إقفاله م ت تي ال
القطاع في المبادرات من مزيد الستكمال والزراعة والمياه البيئة منظومة مع يعمل  .للتخصيص

 

دور غن تز مع تاذ األس اتيتو م لمجموعة ذي التنفي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس قال في«بدوره٬ ا إنن
ة مجموع وده تق ذي ال الشركات تحالف لفوز السعادة اتيتو«غاية من»م ة للغاي م المه المشروع ذا به

اء البن ي ف ة المتقدم المساعي ن م جزءاً نكون أن ب نفتخر ا كم ة٬ للمملك التشغيلية والسعة النوع ناحية
ي ف ة الحيوي األسواق م أه أحد ي ف اه المي بصناعة النهوض ي ف ال فّع دور ا لن ون يك وأن بالسعودية٬

لـ وأهمها  .»ماتيتو«العالم
 

وم الي ا توقيعه تم التي االتفاقيات ن)أمس(وتأتي القطاعي ن بي والشراكة التخصيص ات عملي ضمن ٬
ة عملي د بع الث الث الشركات الف تح ار اختي تم إذ والزراعة٬ والمياه البيئة منظومة في والخاص العام
اريع مش أحد ات اتفاقي ع توقي د بع ك وذل ة٬ وإقليمي ة عالمي شركات ست من أكثر بين تنافسية مناقصة

غ راب ي ف ة التحلي ة محط لمشروع تقل المس اه المي اج ة(إنت الثالث ة ة)المرحل اللجن ت أكمل إذ مؤخرا٬ً
تراتيجية إس ر تطوي ية٬ الماض هر األش الل خ ة والزراع اه والمي ة البيئ اع قط يص لتخص رافية اإلش

أهداف مع يتماشى بما المنظومة قطاعات التخصيص»2030رؤية«تخصيص  .وبرنامج
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الخبر تفاصيل

الخبر الطيبةعنوان المستدامة..األرض الزراعية )2(والتنمية

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

حسينالكاتب محمد الرصد20363العددفاتن 1تكرار

الطيبة المستدامة..األرض الزراعية  )2(والتنمية
 
 
 

 

حسين محمد  فاتن

ة الزراعي ة الريفي التنمية برنامج خالل من الزراعة على االعتماد بإعادة التاريخي القرار أن شك ال
ز العزي د عب ن ب لمان س ك المل ريفين الش الحرمين خادم نه دش ذي هللا-ال ه تاريخي-حفظ رار ق و له

ة اجتماعي ب مكاس ه ول ة للدول خم ض ادي اقتص ورد كم ة الزراع ادة إع ي ف دة رائ وة وخط ائب ص
الغ مب من ه ل خصص ما تفوق ا..واقتصادية لخطواتن والدراسة تروي ال ن م ير كث ى ال اج نحت ن ولك

ات كمي تستهلك ألنها األعالف؛ زراعة بإيقاف والزراعة والمياه البيئة وزارة قرار فحتى اإلصالحية٬
بسيطة لع س عن تغناء االس ى إل ؤدي ي ك ذل ألن ه؛ في النظر الوزارة تعيد أن نتمنى المياه من ..كبيرة

دالً ب ا توفيره ن يمك لع لس آخر تراتيجي اس أ خط رار الق ك ذل أن السنين من عدد بعد نكتشف ال وحتى
ه ب د يوج الي الخ ع الرب و وه نجد وسط فحتى أبحاث؛ ومراكز مستفيضة دراسات مع استيرادها٬ من
من الوطني القتصادنا ير الكث ا لوفرن اً تمام تغلت اُس و ل تي ال ار واآلب ة الجوفي اه المي ن م هائلة كميات

 ..الزراعة
 

اء إحي و ه ه نحتاج ا م ل ة(ك الزراع ة ف)ثقاف الوظائ ن م اآلالف ر نوف ذلك وب زارعين الم اء ألبن
الغالي وطننا أرجاء كل وفي ك..للشباب٬ مال ني وب والباحة الطائف ى إل الشرقية وقصيم إحساء من

ًا جنوب ران ونج جيزان ى إل شماًال وك وتب الجوف ن وم ا٬ً غرب حارث ني لألرض..وب اذج نم ا كله
العالمية المنتوجات تضاهي التي الزراعية بخيراتها الغنية  .الطيبة

 
خريجي من االستفادة إلى نحتاج المدنية(كذلك اء)الهندسة بن ي ف ل العم عن وعاطلون باآلالف وهم

ا خزنه ي ف ان الياب ه ب وم تق ا م رار غ ى عل اء للم تراتيجي اإلس زن للخ ة تحتي نى ب اد وإيج دود الس
األمطار لمياه  ..اإلستراتيجي
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كليات إلى نحتاج الزراعية(بل وفي)للهندسة ال الجب ى عل درجات فالم ة٬ المملك ات جامع ع جمي في
من أكثر كانت والتي النخل٬ ينبع عيون مثل والعيون اآلبار وفي يعمل360السهول ال فأصبح عيناً

وى س اآلن ا ا11ً(به ون)عين فعي ة القائم كالت المش الج ع ي ف ين مختص ود وج دم لع ك ع(وذل ينب
مع)النخل باالشتراك العالمي المستوى على بل الوطن مستوى على ليس التمور توفر أن سلة(يمكن
من)الشرق أكثر بها يوجد والتي األحساء توفر28الغذائية نخلة العالم%15مليون إنتاج  ..من

 
الدول خبرات من واالستفادة الزراعي القطاع في الحاليين للعاملين والتدريب التأهيل إلى أيضاً نحتاج
ة وخاص ه والفواك ون الزيت ة زراع ي ف ا ونجاحه وف الج ة تجرب ي ف ا ولن ة الزراع ي ف ة المتقدم

الجودة عالية المخرجات تكون اإلستراتيجية األهداف توجه حين أنه دليل أكبر  .الحمضيات
 

المنورة المدينة منطقة أمير الملكي السمو صاحب أحسن ي/وقد ف ز العزي د عب ن ب لمان س ن ب فيصل
ة واجتماعي واقتصادية ة بيئي ة أهمي ن م ذلك ل ا لم الخضراء٬ المسطحات لزيادة البيئية للكفاءات دعمه

لألهالي الحياة جودة تحسين وأن.في تراتيجية٬ اإلس ذه ه ى عل دن الم ات أمان ع جمي تعمل أن ونتمنى
التشجير ي ف ات والجامع دارس الم وخاصة المجتمع رائح ش ع جمي بإشراك الشجرة وم ي اء إحي اد يع
ال ق ا كم ة محبب ة قيم الم اإلس ي ف زرع وال الغرس ف راء الخض طحات المس ادة وإع دائق الح رس وغ

فليغرسها:الرسول فسيلة أحدكم يد وفي الساعة قامت  .لو
 

من الوطني القتصادنا مضافة ة قيم إلعطاء بوسعنا ما كل نعمل بل المياه شح وهم على نتكئ ال إذن
ة المملك ة رؤي ع م ًا متناغم يكون س ذي وال ة ل2030الزراع الدخ ادر مص ع لتنوي عى تس تي ال م

الغالي لوطننا قوية اقتصادية قاعدة إلى وتحويلها الطبيعية الموارد في  .واالستثمار
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لتاريخ الصحفي 17/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر إطعامعنوان

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

عريفالكاتب خضر الرصد16918العددمحمد 1تكرار

 إطعام

 

عريف خضر  محمد

 

مشتقات عشرة)َطَعَم(إن اني ثم ى إل تصل ز العزي هللا اب كت ي ف ه علي وتحث ام٬ باإلطع أمر ت تي ال
بين ما ة«مفردة كلم سوى ك٬ ذل وسوى وا٬ وأطعم ون٬ وتُطعم وأْطَعَم٬ ام٬ ام(إطع ي)طع الت نفسها

ك وذل ام٬ اإلطع ى عل الحث ى عل ة الكريم ات اآلي ي ف معانيها معظم ويدل مرة٬ وعشرين ثالثاً وردت
اإلسالم ي ف ن والمطعمي ام اإلطع فضل ى عل ي جل واضح ل دلي ه ذات حد ي ه.ف علي حث ر آخ دأ ومب

هو بقوة في:اإلسالم ك ذل وورد د٬ الوعي د أش المسرفين الى تع هللا توّعد وقد والتبذير٬ اإلسراف عدم
الى تع ال ق ا كم هللا٬ ات بآي ان اإليم دم بع اإلسراف رن تق ات اآلي بعض إن ل ب ة٬ آي وعشرين :اثنتين

ربه« بآيات يؤمن ولم أسرف من نجزي ام123طه»وكذلك الطع في اإلسراف كثر آيات وذكرت ٬
التحذير أشد منه وحذرت خاصة٬  .والشراب

 
تسرفوا« وال واشربوا المسرفين«٬»وكلوا يحب ال ه إن تسرفوا ن»وال م ذير التح ي ف أَْوَضح وال ٬

تعالى هللا النار«:قول أصحاب هم المسرفين القرآنية»وأن التحذيرات هذه أمام أنه حقاً عجب ومن ٬
ي ف هي ام الطع در له بة نس ى أعل أن د تؤك ة الدقيق اإلحصائيات نجد ذير٬ والتب اإلسراف من المشددة
ة عام األرض عوب ش ع جمي ن م ثر أك ذير٬ بالتب ا أهله م يتس تي ال عودية٬ الس ة العربي ة المملك ا بالدن
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خاصة  .والمسلمين
المفزعة ادمة الص ام األرق بعض ا هن رد في:وأس ازل المن ي ف اً يومي در ته ة وجب ن ماليي ة ثماني

سبعون ا٬ً يومي ة المتبقي ات الوجب ي ترم السعودية ي ف ازل المن ن م ة المائ ي ف تسعون السعودية٬
السعودية في المنازل في يومياً المهدر الطعام قيمة لایر الصادمة.مليون اإلحصائيات هذه أوردت

للطعام الخيرية ام»إطعام«الجمعية لع السنوي ا تقريره امم2018في إطع ة جمعي دأت ب د وق ٬
عام تأسيسها منذ ة2012مبادرتها المنطق ي ف للخير ن المحبي ال األعم رجال من مجموعة يد على م

ي ف ا وتطبيقه العالم دول في الطعام بنوك فكرة بنقل وذلك الهدر٬ من والحد النعمة حفظ بهدف الشرقية
والمستفيد المجتمع خصوصية فيها تحفظ احترافية بطريقة السعودية العربية اءات.المملكة لق أحد وفي

وداد ال ة جمعي إدارة س مجل رئيس بحري٬ حسين دس المهن سعادة العزيز والجار الكريم األخ ديوانية
م ويحثه ا٬ بأعماله اس الن ّرف ليُع ة٬ خيري جمعية ميالدي شهر كل مطلع فيها يستضيف التي الخيرية٬

اير ين ن م الخامس بت الس وم ي دًا وتحدي ا٬ً ومعنوي ًا مادي اندتها مس ى افت2019عل استض الحالي٬ م
ا وأهدافه ا وفكرته أتها نش ن ع ًا وافي ًا عرض ا عليه ائمون الق دم وق ام٬ إطع ة جمعي ري البح ة ديواني
ا٬ عنه ة وافي رة فك والخاص ام الع القطاعين ن م المجتمع رجاالت من الحاضرون وكّون وإنجازاتها٬
ة الجمعي ذه ه أداء ين تحس ى إل اً جميع ي ترم ات ومقترح ئلة بأس ام إطع ي ف ؤولين المس ع م داخلوا وت

 .المهمة
ات وقاع ادق كالفن دة ع ات جه ن م د الزائ ام الطع ع جم ى عل ة قليل ات كلم ي ف ام إطع رة فك وم وتق
ن م ى عل ا توزيعه م ث ن وم دها تبري ان األحي ض بع ي وف ا٬ وتغليفه ا وترتيبه اعم والمط بات المناس
ن م ثر ألك ة الجمعي مستودعات في الوجبات هذه تبقى ال أن على المختلفة٬ المجتمع فئات من يحتاجها

العرض في سمعنا كما الغذائية وقيمتها جودتها على حفاظاً تقدير٬ أبعد على ساعات  .أربع
 

ا وزعته تي ال ات الوجب عدد وصل د وق والشرقية٬ وجدة اض الري ن م كل ي ف روع ف اليوم وللجمعية
عام تأسيسها منذ وشراكات2018الجمعية اون تع اتفاقيات ولها وجبة٬ ماليين عشرة من أكثر إلى م

ظ وحف ات الوجب ع توزي ى عل نشاطها يقتصر وال الخاص٬ القطاع شركات من كبير عدد مع مجتمعية
ة المملك اطق من ي ف مشهودة ومبادرات تثقيفية برامج لها بل ى.النعمة أعل ع م ا أعماله ع جمي ق وتتواف

ائل رس ل مث ة الجمعي ذه له برع للت دة ع طرق اك وهن ة٬ والثق الجودة في العالمية SMS٬المواصفات
واالستقطاع:وبرنامج الهلل٬  .باقي

 
ى عل ا فيه دت أك تي ال داخلتي م ا منه داخالت٬ م ع الرائ رض الع ذا ه ور لحض ان ك د فق ت٬ قل ا وكم
وهو ة٬ عام ة والمالي ة الوقفي ا موارده ة وتنمي ا به ف للتعري إعالمي إشهار للجمعية يكون أن ضرورة

الخيرية الجمعيات معظم يغفله مهم  .جانب
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لتاريخ الصحفي 17/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئيةعنوان للشرطة نظام تشريع دراسة على يوافق الشورى

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

البيئية للشرطة نظام تشريع دراسة على يوافق  الشورى
 

 

البلوي عبدالسالم ـ   الرياض

 

و اء الجرب د محم األعضاء ن م دم المق ة البيئي الشرطة ام نظ تشريع دراسة مالءمة الشورى أيَّد
ة دراس ناد إس ى عل ة باألغلبي ة بالموافق اء الثالث وم الي وت وص ي الحرب الم س و يزان الح د محم
ة للبيئ شرطة از جه وجود أهمية تقرير أكد وقد بالمجلس٬ والبيئة والزراعة المياه للجنة المقترح

محددة إجراءات ق وف ليغطي اختصاصاته٬ د وتحدي ه تنظيم عناصر يتضمن وفي-متخصص
ة الالزم رعة والس الحزم ب ذه تنفي م ت ال ع-ح بجمي ة البيئ ات مخالف بط ض ي ف ل الحاص ص النق

والة ات تطلع ق يحق نحو ى عل المملكة في البيئة على المحافظة في يسهم وبما وأشكالها٬ أنواعها
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اداً ج وتشريعياً اً تنظيمي اً أساس يحقق س ه أن ى إل ترح المق المشروع ر تقري ت ولف البالد٬ هذه أمر
ى عل ة٬ الحالي ة البيئ ات مخالف ة مواجه ي ف القصور أوجه من التخلص في ومحاولة نوعية ونقلة
ن م مكثف د جه الدراسة هذه في بذل ما على تأسيساً وذلك القادمة٬ واألجيال المجتمع يخدم نحو

القانوني والبحث االستقصاء  .حيث
 

ذات األنظمة تنفيذ في الموجود القصور تجاوز مقدمتها في المسوغات من جملة المقترح وتضمن
واحدة جهة في القبض جهة وتوحيد البيئة عن المسؤولة الجهات مساعدة خالل من بالبيئة العالقة
ضعف ى إل أدى ذي وال ات الجه ن م عدد ن بي الي الح التشتت ن م دالً ب التنفيذ٬ قوة لها عسكرية
ى وتلق ك ذل ن م واطنين الم ن م د العدي ذمر وت ارها انتش ى إل أدى ا مم ة٬ البيئ ات مخالف ة متابع
ة بكاف ة البيئ د ض ات مخالف أو اوزات تج أي ن ع ات والمؤسس ركات والش ن والمقيمي كاواهم ش
من الحد يضمن ا بم ة٬ الفطري اة والحي ا أنواعه ع بجمي ة البيئ ى عل اظ الحف ن م د والتأك مقوماتها
باالنقراض٬ مهددة باتت التي والبحرية الصحراوية الحيوانات على التعدي وتوقف الجائر الصيد
بما المعينة٬ الجهات في الفنية الفرق مع تكاملي بشكل والتعاون العمل إلى إضافة حق٬ وجه دون
المزروعات ى عل الدائم والتفتيش المستمر والكشف البيئة على المحافظة بأهمية التوعية ذلك في
ع م المستمر التنسيق ع م ة والعلني السرية الجوالت خالل من الصحي٬ الصرف بمياه المروية
التجاوزات وضبط ة٬ المحمي اطق المن ة حماي للمشروع المقترحة ام المه ن وم المختصة٬ الجهة
ة الجه ع م يق والتنس دات المبي ام لنظ الفين المخ ى عل ض والقب ذلك٬ ب ة الخاص ة لألنظم ة المخالف
اع إيق ى إل افة إض الفين٬ المخ بط وض ة العام ات والغاب ي المراع ة ومراقب ة وحراس ة٬ المختص

المالية االنظمة-الغرامات داخل-بحسب الحدائق أو الشوارع ي ف ات مخلف أي يرمي من على
ذلك في المختصة الجهة مع والتعاون أشكالها٬ بكافة خارجها أو  .المدن

 
ة السادس ة العادي ة الجلس ي ف ة الداخلي وزارة ل نوي الس ر التقري ورى الش اقش ن ر٬ آخ أن ش وفي
ة الداخلي وزارة ذلها تب التي الكبيرة بالجهود مداخالتهم في أعضاء ونوه اليوم٬ عقدت التي عشرة
وزارة ال ر تقري تضمنه ا م ى عل واستفسارات وملحوظات آراء دة ع وأبدوا ٬ قطاعاتها بمختلف
ة وجه لعرض ت الوق ن م دًا مزي ة األمني اللجنة منح على المجلس وافق وقد أدائها٬ من يعزز بما

مقبلة جلسة في وذلك الداخلية وزارة تقرير بشأن آراء من األعضاء أبداه ما تجاه  .نظرها
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لتاريخ الصحفي 17/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالرياض34عنوان دولي مؤتمر في العالم في ونُدرتها المياه قضايا تناقش دولة

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

العالم34 في ونُدرتها المياه قضايا تناقش دولة
بالرياض دولي مؤتمر  في

 

 واس-الرياض
العمر٬ عبدالرحمن بن بدران الدكتور سعود الملك جامعة مدير معالي افتتح
ه ينظم ذي ال ة الجاف ة والبيئ ة المائي وارد للم امن الث دولي ال ر المؤتم وم٬ الي
ر األمي ائزة وج حراء٬ والص اه والمي ة البيئ اث ألبح لطان س ير األم د معه
دى م ى عل ة٬ والزراع والمياه البيئة ووزارة الخيرية٬ عبدالعزيز بن سلطان
ي ف الشيخ آل محمد بن حمد الدكتور التعليم وزير معالي رعاية تحت يومين

بالرياض سعود الملك جامعة  .مقر
 

ة كلم يخ الش آل دالملك عب دكتور ال ر للمؤتم رافية اإلش ة الهيئ س رئي ى وألق
جائزة إليه وصلت الذي العالمي بالمستوى واالعتزاز الفخر عن فيها أعرب
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ريفين الش الحرمين ادم خ ة برعاي رفها تش د بع خاصة اه للمي سلطان ير األم
سعود آل عبدالعزيز بن سلمان هللا-الملك ي-حفظه ف جوائزها تسليم لحفل

ال مج ي ف ة نبيل انية إنس داف أه ن م ه حققت ا وم ة٬ والثامن ابعة الس دورتين ال
التصحر ومكافحة المياه٬  .أبحاث

 

ال م:وق تقدي ي ف اركة للمش احثين الب ن م يًرا كب االً إقب هد ش ر المؤتم إن
ى إل لت وص ة العلمي ن316األوراق م ة علمي ة ول34ورق قب م ت ة دول

ى105 إل افة باإلض ا٬ رض77منه المع ي ف ارك وش ا٬ علمًي قًا ملص
ر للمؤتم ز18المصاحب رك ا فيم ة٬ وخاص ة حكومي ات قطاع ل تمث ة جه

ل لح ادة ج اوالت مح اول تتن تي ال يلة األص ة العلمي اث األبح ى عل ر المؤتم
العالم من الجافة وشبة الجافة المناطق في والمياه البيئة  .مشكالت

 

منصور دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي نائب معالي ألقى ذلك بعد
ن م د العدي الق إط ا حالي هد نش ا إنن ا فيه ال ق ة كلم يطي المش الل ه ن ب

ة المملك ة رؤي ق وف دة الرائ ة التنموي والمشروعات ادرات ا2030المب بم
ع جمي ي ف ادة الري ق لتحقي عيا س تقبلية مس ط وخط ات تطلع ن م ه تحمل
ة أهمي الطبيعية الموارد على والحفاظ البيئة حماية الرؤية وأولت المجاالت٬
بالوصول المجتمع ورفاهية المستدامة للتنمية تحقيق من ذلك في لما قصوى
ين تحس ي ف هم وتس ائي الم ن األم ق تحق تدامة مس ة طبيعي وارد وم ة بيئ ى إل

الحياة  .جودة
 

اه٬ المي اث أبح ال مج ي ف دة ع ات نجاح ت حقق ة المملك أن ه معالي اف وأض
من يتض ة المملك ي ف اه المي اع لقط موحد ي مرجع ار إط ر تطوي ي ف ت تمثل
ق تحقي ي ف تسهم ديات٬كما التح ة مواجه ن م تمكنها للمياه شاملة استراتيجية
ة هيكل ادة اع ا ايض منت تض ا كم اه المي ى عل ة والمحافظ ة المائي تدامة االس
ق تحقي ة ومراقب للقطاع ط التخطي ي ف دورها ب وزارة ال تستمر بحيث القطاع

المملكة رؤية الى وصوال الوطني التحول  .2030مستهدفات
 

ى تمن ل الحف خالل كلمة العمر بدران الدكتور الجامعة مدير معالي ألقى كما
ن م تفادِة واالس ِر٬ المثم والحواِر اآلراِء لتبادِل فرصَة المؤتمر يكون أن فيها
العالم حول دول عدة من المؤتمر في اْستعراضها يتمُ التي الدراساِت  .نتائِج

 

ر العم دران ب دكتور ال الي مع ال ْط:وق خط كَل تُش أن ي الطبيع ن لم ه إن
ي ف ادًة زي السعوديِة ِة العربي ِة المملك ُة حكوم ذها تُنف تي ال المتسارعِة التنميةِ
ادة لزي يرٍة كب وٍد جه ع م ُط الخط ذه ه ْت ترافق ذلك ول اه المي ى عل ب الطل

الزراعي القطاع ي ف وخاصًة تهالكها اس يِد وترش ةِ المائي ذه.المصادر وبه
ال المج ذا ه ي ف ذِلها تَب تي ال يزِة المتم الجهود ب يَد أش أن عدني يس بِة المناس
كان استراتيجية خطط عدة إعداَد تبنت والتي والزراعة والمياه البيئة وزارة
ُط والخط ة للبيئ ُة الوطني ُة والخط اه للمي تراتيجيُة االس ُة الخط ا أهمه ن م

والمراعي للغابات  .االستراتيجيةُ
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بدوٍر:وأضاف سعود الملك جامعُة وتساهم ساهمْت سبق ما ضوِء على إنه
خطتها خالل من المملكة في الطبيعيِة الثرواِت على المحافظِة مجال في هاٍم
وارد الم إدارة ب ِة المتعلق َك تل ًة وخاص ا فيه يِز التم ادراِت ومب تراتيجية٬ االس
اه والمي ة البيئ ألبحاث سلطان يِر األم ُد معه ومُ يق ذلَك ول ا٬ وتطويره ة المائي
ِذ وتنفي واألبحاث ة العلمي ات والدراس البحوث إجراء ب ة بالجامع والصحراء
ِن توطي خالل من والصحراء اه والمي ة البيئ مجاالت في التطبيقية المشاريع

الحديثة التقنيات  .وتطويِر
 

ونشرها العلمية البحوث إجراء في تسهم سعود الملك جامعة أن معاليه وأفاد
ا كم اه٬ المي وعاِت موض اولُ تتن تي ال ث البح كراسي ن م ِد العدي الل خ ن م
ز عبدالعزي ن ب سلطان ير األم ائزة لج ة العام ِة األمان َر مق ُة الجامع تحتضُن
ارٌز ب دوٌر لها وكان الدولية الجوائز صدارة في أصبحت التي للمياه العالمية
ام ع ذ من الم الع اء أنح ع جمي ي ف ي العلم البحث جيع وتش اء العلم دير تق ي ف

اه2002 المي ير توف ى إل ول للوص ة العلمي ول الحل اد إيج ي ف اهمة للمس م
خاصة تدامتها اس ى عل والمحافظة درتها ن ن م ل والتقلي تعمال لالس الصالحة

الجافة المناطق  .في
 

من أهميته تنبع الجافة والبيئة المائية للموارد الدولي المؤتمر أهميةُ أن يذكر
اء لبق م األه العنصر و ه فالماء المائية٬ الموارد ومنها يتناولها التي المحاور
ذاء٬ الغ اج وإنت ة٬ واالجتماعي ادية االقتص تدامة المس ة والتنمي ان٬ اإلنس

ة البيئي م النظ المة ي.وس حوال أن دة المتح م األم ادر مص دث أح أوردت إذ
ويعاني2.1 المأمونة٬ الشرب مياه خدمات إلى يفتقد نسمه كل1مليار من
وأن10 المياه٬ شح من العالم في ا35ًأشخاص يومي ون يموت شخص ألف

تلوثها أو المياه نقص  .نتيجة
 

أن المتحدة األمم دراسات عام5,3وتُقدُر سيواجهون العالم في نسمة مليار
بسبب2025 اقم تتف د ق ة عالمي ة أزم وادر ب عن ينبئ مما المياه٬ في نقًصا

و ينم ذي ال كاني الس د والتزاي ار األمط اه مي قوط س ي ف المنتظم غير التوزيع
دل ادة90بمع وزي تركة٬ المش ة المائي ادر والمص نويا٬ً س مة نس ون ملي

المياه استخدام وسوء االقتصادي٬ النمو مع المياه  .استهالك
 

اركين المش ن م دد ع ة الجامع دير م الي مع رّم ك اح االفتت ل حف ام خت ي وف
توجه م ث بة٬ المناس ذه به ة التذكاري الدروع من العديد استلموا حيث والرعاة
داخل وا وتجول ر للمؤتم المصاحب المعرض اح افتت ى إل والحضور معاليه
فيه المشاركة والجهات تضمنها التي االجنحة من العديد وشاهدوا  .ارجاءه
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لتاريخ الصحفي 17/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ونظافتهاعنوان البيئة لحماية الوطني الكشفي البرنامج يدشن الباحة تعليم

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2788العددالكاتب 1تكرار

ونظافتها البيئة لحماية الوطني الكشفي البرنامج يدشن الباحة  تعليم

 
 

 واس-الباحة
أمس٬ دي الغام عوضه ن ب ي عل ة الباح ة بمنطق ن البني م تعلي ؤون لش م التعلي ام ع دير م مساعد دشن

خته نس ي ف ا ونظافته ة البيئ ة لحماي ني الوط امج عار,11البرن ش ت ؤوليتي"تح مس تي ك,"بيئ وذل
الحسام  .بحديقة

 
م له تدامة مس ة قيم ون تك وأن المرافق٬ جميع في بها واالهتمام بالبيئة العناية أهمية على الغامدي وأكد

المباركة الرؤية أهداف تحقيق في خاللها من  .يساهمون
 

جرة ش ادرة مب ا منه ات٬ الفعالي ن م د العدي ى عل يشتمل ذي ال امج٬ البرن انطالق ن ع ن أعل ك ذل د بع
ا به ة والعناي ا وريه ا به باالهتمام ويقوم واحدة شتلة بزراعة كشاف كل خاللها من يقوم التي الكشاف٬

رف ص م ت ث حي ة٬ المدرس ي ف ه بقائ وال رق500ط ف ا به د يوج تي ال دارس الم ع جمي ى عل تلة ش
الشتالت,كشفية أمين بت قامت تي ال ة٬ بالمنطق ة والزراع والمياه البيئة وزارة فرع مع بالتعاون وذلك

بالزراعة  .الخاصة
 

ة٬ الباح ة بمنطق ة البيئ ة حماي ة لجن مع بالشراكة البيئة عن نوعيتان محاضرتان إقامة البرنامج وتخلل
سعد دكتور ال الباحة ة بجامع وم العل كلية عميد قدمها رغدان ثانوية في األولى المحاضرة أقيمت حيث

حولدار ة,محمد بجامع ة اإلكلينيكي الصيدلة ة بكلي اقير العق م قس مشرف دمها ق دق المن بثانوية وأخرى
عوض عبدهللا ناصر الدكتور  .الباحة
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لتاريخ الصحفي 17/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تاروتعنوان شوارع لتأهيل تتعاون خدمية جهات

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد16658العددالكاتب 1تكرار

تاروت شوارع لتأهيل تتعاون خدمية  جهات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصفار  القطيف-جعفر

 

المياه إدارة فرع مع تاروت بلدية المتضررةنسقت الشوارع ن م عدد تأهيل إلعادة القطيف بمحافظة
م اروت ت بلدية رئيس وقال تاروت٬ ة.في عبي آل ادل خالل:ع من دة جاه تسعى ف القطي ة بلدي إن

ات األولوي ن م ك ذل برا معت والصيانة٬ السفلتة بمشاريع المحافظة مناطق كامل تغطية إلى شاملة خطة
لتحقيقها البلدية تسعى  .التي

 
ت٬ مؤق كل بش ا بترقيعه س ولي د جدي كل بش وارع الش ف برص البوا ط اروت ت الي أه ن م دد ع ان وك
ة والداخلي الرئيسة الشوارع ن م ددا ع أن ى إل مشيرين المتقنة٬ غير بالمعالجة الترقيع عملية واصفين

األرصفة بعض وتدمير اإلسفلت٬ في وتصدعات حفريات٬ من  .يعاني
 

ي يعان د٬ وأح اض الري ارعي ش ربط ي ذي ال ارث٬ الح ن ب دهللا عب شارع أن إلى الحجاج محمد وأشار
يارات٬ الس ى عل ر الحف ذه ه بخطورة اروت ت ة بلدي غ أبل ه وأن ات٬ والترقيع ر الحف وجود بسبب كثيرا

حادث من أكثر في تسببت  .والتي
 

واحد بمسار شارع إلى مسارات ثالثة يحوي شارع من تحول الحارث بن عبدهللا شارع أن إلى ولفت
ه أن ا مبين ائقين٬ وس ارة م ن م مستخدميه على مخاطر من ذلك يصاحب وما حفر من يحويه ما بسبب
اول المق ذ تنفي لسوء السبب وا أرجع دانيا٬ مي المشكلة على ووقوفهم تاروت بلدية مسؤولي مخاطبة بعد
ي ف تسبب تي ال ي الح وارع ش إلصالح ة البلدي ع م ه تجاوب دم وع حي الص رف الص لمشروع ذ المنف
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 .إتالفها
 

ن م ذ لتتخ ي الطبيع كلها ش ن ع وارع الش ير تغ ن م دت تزاي اتهم معان أن ى إل ل الحبي دهللا عب ت ولف
ات الجه ل قب ن م ة جذري ول حل اب غي ظل ي ف ا له ارزة ب سمة والسطحية ائرة الغ والحفر التعرجات

 .المختصة
 

الميالد صادق ى:وقال إل ا داعي ة مروري حوادث ي ف والتسبب الشارع ب تخري إلى يؤدي الترقيع إن
ة بطريق فلتته وس ه ردم ادة وإع دة جدي ن م ره حف م يت ث بحي الحارث بن عبدهللا شارع حالة في النظر

المستقبل في تتأثر ال  .سليمة
 

روع مش ذ تنفي م ت دما عن يرا كث وا ابتهج اطئ الش بحي ة الثاني اورة المج كان س أن ي زك ادل ع ن وبي
ن م اء االنته د بع ة الفرح ذه ه ل تكتم م ل ن ولك اة٬ المعان ن م نوات س د بع الحي ب حي الص رف الص
ة جول أخذ ي ويكف ا٬ له ى يرث ة حال من ة والخارجي ا منه ة الداخلي الحي شوارع إليه آلت لما المشروع

إليها وصلت التي الحالة على للوقوف الحي ة.حول البلدي ن بي يق التنس بضرورة الدهان علي وطالب
ع م تواصله خالل من أنه إلى مشيرا للمشاريع٬ مستقبلية خطة توجد بحيث األخرى الخدمية والجهات
ود الجه ذه ه تضيع ات الجه بعض أن إال الشوارع لتحسين تخطيط وجود له أوضحوا البلدية مسؤولي
ب بطل الشوارع فلتة وس وتحسين رصف ادة إع د بع البلدية تفاجأ حيث المنظم٬ غير العشوائي بالحفر

أخرى جهة من  .حفر
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لتاريخ الصحفي 17/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المستدامة«عنوان الصحراء»التنمية في واالستثمار النباتي الغطاء مبادرة يعزز

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

المستدامة« في»التنمية واالستثمار النباتي الغطاء مبادرة يعزز
 الصحراء

عالمي بحضور بالدمام عبدالرحمن اإلمام جامعة في  انطلق

 
 

األولى الجلسة فعاليات من  جانب
 

الدوسري حصة السليمان٬  الدمام–محمد

تدامة المس ة التنمي أن الربيش٬ محمد بن عبدهللا الدكتور فيصل بن عبدالرحمن اإلمام جامعة مدير أكد
ا له نا محس ا عليه ا أمين ه تجعل ل ب متسلطا٬ وال ة للطبيع دا ن ان اإلنس ل تجع ال اإلسالمي المنظور في
ة التنمي أصبحت ذا ه عصرنا ي وف ريط٬ تف أو راط إف دون ه حاجت در بق ا منه يأخذ بعناصرها٬ ا رفيق
ام اهتم تقطب تس ا وحمايته ا وإدارته اياها وقض ادية واالقتص ة واالجتماعي ة البيئي ا بأبعاده تدامة المس
جزءا ا ولكونن دولي٬ ال ك والبن المتحدة م األم رات مؤتم لتوصيات الفلسفي واألساس والباحثين العلماء
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تدامة٬ المس ة التنمي اد أبع د كأح ة بالبيئ يرا كب اهتماما الدولة أولت فقد به ونتأثر فيه نؤثر العالم هذا من
ق بتحقي يسمح بشكل البيئة حماية ومقتضيات التنمية متطلبات بين التوازن وتحقيق إيجاد على وعملت

المفاضلة من نوع على منهما أي ينطوي أن دون البيئة على والمحافظة  .النمو

 
المؤتمر.د في كلمته يلقي  الربيش

بيئي»  تحٍد
 

به ش اس أخم ة أربع تشغل وهي مساحة األوسط الشرق دول أكبر هي المملكة أن إلى الربيش وأشار
ا بيئي ديا تح يعد ذلك أن شك وال البالد٬ أرض من شاسعة مساحات الصحراء وتغطي العربية الجزيرة
تثمارها اس ن يمك فرص ى إل التحدي ذا ه ل وتحوي ه٬ ل ول الحل اد إيج ى عل العمل يجب ضاغطا وهما
ي ف ة إبداعي رق ط تحداث واس ادي االقتص و النم زز تع ة طبيعي وارد م من ه ب ر تزخ ا م ى إل النظر ب
الح واستص حر التص ة مكافح االت مج ي ف ة الناجح ات الممارس ن م تفادة واالس ط والتخطي ميم التص

المتوفرة البناء مواد استخدام وكفاءة  .األراضي
 

الصحراوية٬ اطق المن ي ف تدامة المس ة التنمي ر مؤتم ات وفعالي ومعرض ال أعم انطالق ي ف ك ذل جاء
محافظة ن م إستراتيجية اركة بمش دمام بال ل فيص ن ب دالرحمن عب ام اإلم ة جامع ا حالي ه تنظم ذي وال
ة المنطق ير أم سعود آل دالعزيز عب ن ب ايف ن بن سعود األمير الملكي السمو صاحب برعاية النعيرية٬
م العال دول من تدامة واالس ة البيئ ال مج ي ف ن والمهتمي المتخصصين ن م ة نخب فيه ويشارك الشرقية٬

التعليمية الهيئة وأعضاء وعمداء وكالء من الجامعة منسوبي  .ومشاركة
 

ربيش ال دكتور ال ة:وأضاف الدول هللا-إن وم-أعزها بمفه األخذ ى عل ة الوطني ة الرؤي ي ف حرصت
م ت د وق ق٬ طري وخارطة منهجا ون لتك ة التنموي األنشطة ع جمي في أساسية كركيزة المستدامة التنمية
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المادة في النهج هذا على ة)32(التأكيد الدول ل تعم أن ى عل تنص تي ال م للحك األساسي النظام ن م
ي الدول ع المجتم ع م التكامل نحو والسعي التلوث ومنع وتطويرها وحمايتها البيئة على المحافظة على
ة واإلقليمي ة الدولي ات االتفاقي معظم ى عل صادقت حيث األصعدة٬ ة بكاف ة البيئ أجل ن م الجهود ببذل
الجهود كل من وبالرغم بموجبها عملت التي الدول أوائل من وكانت المستدامة٬ والتنمية بالبيئة المعنية
اج ونحت ا بالدن ي ف ة فتي ة تجرب ة والتنمي ة البيئ بين المطلوب التوازن وخلق البيئة على المحافظة تظل

الفاعلة الجهات بين متناغم وطني مجهود  .إلى

االستنزاف»  خطر
 

سعود ك المل ة بجامع ط والتخطي ارة العم ة بكلي ارة العم تاذ وأس الشورى س مجل عضو أكد جهته٬ من
ي ف إال تنزاف االس بخطر يشعر م ل ع المجتم أن سعود٬ آل المشاري دهللا عب ن ب د خال الدكتور األمير
العمراني والتوسع البناء مواد بنقل واإلسراف األرض سطح على الملوثات انتشار ومع متأخر  .وقت

 
دورات ال ن م أسرع وتخطيطها المدن نمو إن أمس٬ المؤتمر من األولى للجلسة إدارته خالل وأضاف
اة للحي دراسات ك نمل ال ا ألنن السيول مجرى ي ف دنا م ني نب أصبحنا بسببها والتي المتباعدة المناخية
ة رؤي ق وف اآلن ة الدول ل وتعم جهات٬ عدة من مشتركة مسؤولية هي والتي المنطقة٬ تلك في المناخية

ات2030 الملوث م أه د كأح ة األحفوري الطاقة استخدام من التقليل على تعتمد مستدامة مدن بناء على
واسع نطاق على تستخدم باتت التي المتجددة٬ الطاقة هو  .والبديل

 
المتنزهات»  تطوير

 
ارك مب دكتور ال ة الوطني ات المتنزه إدارة دير م والزراعة اه والمي البيئة وزير مستشار كشف بدوره٬

ر تطوي ى عل وزارة ال عزم عن ام24الرشيدي٬ الع ة للبيئ ة الوطني تراتيجية اإلس إطالق ع م ا متنزه
التحول برنامج وفق إلى2020الماضي الوصول ام50حتى ع تثمرا ومس مطورا 2030متنزها

اك هن أن ا مبين ة٬ المعلن ة المملك ة رؤي ق ة145وف غني متنزهات ا منه ة٬ المملك ي ف دا معتم ا متنزه
ث حي العال٬ ي ف رام وادي نزه ومت وك٬ تب ي ف الديسة نزه ومت ة٬ الجنوبي اطق المن ي ف اتي النب بالغطاء

فيها واالستثمار الخدمات وتفعيل تطويرها على  .نعمل
 

طبيعي بشكل يبقى  .والباقي
 

الماضي الشهر طرحت الوزارة أن أوضح٬ المتنزهات على الحراسات عدد قلة ة240وحول وظيف
والغابات والمراعي المتنزهات في الحراسات لزيادة خطط ولدينا وغابات مراٍع  .حارس

 
شجرة12»  مليون

 
ي النبات اء الغط تعادة اس مبادرة هدف أن إلى مالئكة٬ سمير المهندس الزراعة بوزارة المستشار ولفت
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ترات ف خالل دت فق تي ال ات النبات تعادة اس ة محاول هو الصحراوية ة البيئ ي ف االقتصادي واالستثمار
وح طم ق وف ع المواق ذات ي ف ودة المفق ات النبات س نف زرع ت ث بحي ة مختلف اطق من ي ف ابقة س ة زمني

زراعة تتضمن ادرة المب أن ى إل ا الفت ا٬ عليه اظ والحف ة البيئ تعادة اس في الوطنية ون12الرؤية ملي
منها و10شجرة برية شجرة شجرة2ماليين من)مانجروف(مليون اء االنته م يت ث بحي احلية٬ س

عام في المبادرة أهداف للزراعة2030تحقيق القابلية ذات المناطق مختلف بين وبالتوازن  .م
 
رادعة»  عقوبات

 
ات للعقوب د جدي نظام تشريع تم فقد والبيئة باألشجار العبث عودة عدم ولضمان أنه إلى مالئكة وأشار
أن ى إل الفتا قريبا٬ يُقر أن يتوقع حيث الخبراء٬ هيئة في حاليا دراسته تتم للمخالفين ردعا أكثر يكون

الغطاء241 ادة إع م تت تي ال ع المواق ي ف ئي البي الوضع ة مراقب ي ف بالفعل م عمله دأوا ب ا بيئي مراقبا
وقعت تي ال ات المخالف ن م عدد تسجيل م ت ل العم دء ب من شهر وبعد األخرى٬ والمناطق إليها النباتي

وطبيعتها المخالفة نوع بحسب مختلفة جزاءات أصحابها  .على
 
شتلة9»  ماليين

 
ري ال تضمنت فقد والمحالة٬ الجوفية المائية الموارد على الحفاظ إطار وفي المبادرة بأن مالئكة وأفاد

اج إنت تضمنت ا كم ير٬ كب بشكل رة المتوف ة المعالج وفق9بالمياه ا عليه الحصول م ت تلة٬ ش ن ماليي
الجهات من وعدد أرامكو مع تفاهم دكتور.مذكرات ال فيصل ن ب دالرحمن عب ام اإلم ة جامع دير م أكد

وال للطبيعة ندا اإلنسان تجعل ال اإلسالمي المنظور في المستدامة التنمية أن الربيش٬ محمد بن عبدهللا
أو راط إف دون ه حاجت در بق ا منه يأخذ بعناصرها٬ ا رفيق ا له نا محس ا عليه ا أمين ه تجعل ل ب متسلطا٬
ادية واالقتص ة واالجتماعي ة البيئي ا بأبعاده تدامة المس ة التنمي بحت أص ذا ه رنا عص ي وف ريط٬ تف
رات مؤتم لتوصيات الفلسفي واألساس والباحثين العلماء اهتمام تستقطب وحمايتها وإدارتها وقضاياها
ا اهتمام ة الدول ت أول د فق به ونتأثر فيه نؤثر العالم هذا من جزءا ولكوننا الدولي٬ والبنك المتحدة األمم
ة التنمي ات متطلب ن بي وازن الت ق وتحقي اد إيج ى عل وعملت المستدامة٬ التنمية أبعاد كأحد بالبيئة كبيرا
ا منهم أي ينطوي أن دون ة البيئ ى عل والمحافظة و النم ق بتحقي يسمح بشكل البيئة حماية ومقتضيات

المفاضلة من نوع  .على
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الخبر تفاصيل

الخبر للمملكة13عنوان النووية الطاقة إلدخال تتعاون سعودية وهيئة وزارة

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد16658العددالكاتب 1تكرار

للمملكة13 النووية الطاقة إلدخال تتعاون سعودية وهيئة  وزارة

التكاليف من7حجم ألكثر ويعمل دوالر  عاما60مليارات

 

الخميسي  الرياض–خلف

 

د والمتجددة الذرية للطاقة عبدهللا الملك مدينة رئيس وزارة.أكد ع م م يت اون التع أن لطان٬ الس د خال
الصحة٬ وزارة م٬ التعلي وزارة ة٬ الخارجي ووزارة ة٬ الداخلي وزارة ة٬ المعدني ثروة وال ة وزارةالطاق

والزراعة٬ والمياه زدوج٬البيئة الم واإلنتاج الكهرباء تنظيم ة٬هيئة البيئ ة وحماي األرصاد ة ةهيئ هيئ
ز عبدالعزي الملك مدينة الدولة٬ أمن رئاسة للكهرباء٬ السعودية الشركة السعودية٬ الجيولوجية المساحة

ة والتقني إلدخال.للعلوم ة التحتي ة البني ر تطوي استكمال ى عل والعمل ة الوكال توصيات ق لتطبي ك وذل
بالمملكة الذرية  .الطاقة

 
ا مبين ي٬ العرب ج الخلي ى عل وويين ن لمفاعلين موقع مواصفات لتحديد عقد ترسية عن السلطان وكشف
م تقدي المتحدة ات والوالي يا وروس ا وفرنس والصين ا كوري ي ف ة التقني مزودي ن م ت طلب ة المملك أن
ا عروض يقدمون وس ات المالحظ اؤهم إعط م وت ت٬ وقيم روض الع ذه ه دمت وق ة٬ المبدئي هم عروض
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 .الحقة
 

د يرا.وأشار مش ال٬ المج ذا ه ي ف ير كب شأن لها سيكون السعودية البشرية الطاقات أن إلى السلطان٬
رأس ل تأهي ي ف محددة إجراءات ي ف دأت ب ة الذري ة للطاق دهللا عب ك المل ة مدين أن إلى ذاته الوقت في

وعالمية محلية جامعات مع الوطنية الكوادر ابتعاث عبر السعودي البشري  .المال
 

في ة النووي األساسية ة للبني ل المتكام االستعراض ة لبعث ائي النه ة الوكال ر تقري تسلمه٬ ب عق مشيرًا
نحو غ تبل ا عالمي واحد نووي مفاعل إنشاء تكاليف حجم أن أمس٬ ويعمل7المملكة دوالر٬ ارات ملي

من والصيانة60ألكثر التشغيل عملية من أكثر تعتبر اإلنشاء تكلفة أن إلى الفتا  .عاما٬
 

المفاعل ر عم أن تبين النووية للمفاعالت الدولية التجارب إن ائه100وقال إنش ترة ف تراوح وت ام ع
ن ى12بي ا15إل خبرات.عام ى إل اج وتحت دا ج دة معق ة النووي اعالت المف اريع مش أن ى ال ًا منوه

دهللا عب ك المل ة مدين أن ب ا منوه والسالمة٬ الجودة ايير مع ألفضل مطابقتها من والتأكد وطاقات كبيرة
ات جه من العمل شركاء مع اون بالتع ل عم خطة ر تطوي ى عل حاليا تعكف والمتجددة الذرية للطاقة

الدولة في الذرية للطاقة الوطني بالمشروع العالقة ذات القطاعات مختلف من حكومية  .ومؤسسات
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الخبر تفاصيل

الخبر فيعنوان تشارك طالبية كشفية النعمة«فرق الصناعية«في»حفظ »الجبيل

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20382العددالكاتب 1تكرار

في تشارك طالبية كشفية النعمة«فرق »حفظ
الصناعية«في  »الجبيل

 

النعمة«حملة لحفظ المجتمع»مبادرون في االجتماعي التكافل تعزيز (تستهدف  )الحياة.
 

اللغبيط-الجبيل  علي

ل٬ الجبي ي ف ة الملكي بالهيئة الثانوية القرى أم بمدرسة الكشفية الفرقة وّزعت
اء(اليوم تحقين٬170٬)الثلث والمس اجين المحت ى عل محفوظة ذاء غ ة وجب

ة حمل الل ة«خ النعم ظ لحف ادرون ي»مب الوطن في الكش المشروع من ض ٬
ه أهداف د أح تدامة المس ة والتنمي ة البيئ ل تمث ذي وال ام٬ الع ذا له ة البيئ لحماية

 .الرئيسة
 

من مجموعة ضمن أتي ت ة الحمل أن دي٬ محم حسن الكشفي القائد وأوضح
رى الق أم ة مدرس ة فرق ونجحت المشروع٬ خالل افة الكش ا يؤديه برامج٬ ال
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تفادة لالس المطاعم ن م مجموعة ع م التنسيق ي ف الصناعية بالجبيل الثانوية
ترات ف ي ف ا وتوزيعه د٬ جي بشكل ا تغليفه د وأُعي الصالحة٬ ام الطع بقايا من

المدينة في المساندة بالمنطقة العمال من المستحقين على  .متقطعة
 

بين االجتماعي التكافل روح تعزيز تستهدف الحملة أن إلى المحمدي وأشار
ي ف ة االطعم ا بقاي ن م واالستفادة وشكرها٬ النعمة واحترام المجتمع٬ طبقات
ن م للحد ي المجتمع الوعي توى مس ع ورف اجين٬ للمحت ة غذائي ة وجب توفير

والتبذير  .اإلسراف
 

افة الكش ة جمعي ه أطلقت ة البيئ ة لحماي ني الوط في الكش روع المش أن ن وبي
عام السعودية ه1430العربية خالل ن م واستهدفت اليوم٬ حتى واستمر هـ٬

اركات المش ت وأثبت ع٬ للمجتم يزة مم سمة البيئة على المحافظة مبادئ جعل
حضوراً ه ل ان وك وأهدافه٬ وقيمه رسالته تحقيق في المشروع نجاح السابقة

العالمي الكشفي المشروع في السالم«مميزاً م»رسل أه د أح ة البيئ ون ك ٬
 .مجاالته
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الخبر تفاصيل

الخبر إلى16عنوان الجوف إنتاج ترفع زيتون شجرة طن100مليون

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6690العددالكاتب 1تكرار

إلى16 الجوف إنتاج ترفع زيتون شجرة  طن100مليون

 
المهرجان  موقع

العبدلي:القريات  منى

 

ى16رفعت إل الجوف اج إنت زيتون شجرة أفضل100مليون أحد بر يعت ذي وال ت٬ الزي ن م طن
من ة المملك ي ف ة المبارك الشجرة اه تلق ا م ى إل إضافة بجودته٬ يتميز والذي العالم٬ في الزيوت أنواع

إلى وصل للمزارعين20دعم الزراعة تقدمها لایر  .مليون

السنوي  المهرجان

اء األربع وم الي ق٬ ينطل ذي وال ام الع ذا ه ون الزيت مهرجان أتي ى23ي إل ويستمر اير٬ ر1ين فبراي
شعار تحت المنطقة أمانة وتطلقه عبدالعزيز٬ بن نواف بن فيصل األمير المنطقة أمير برعاية المقبل٬

ورة« ث ا ن»زيتونن م دد ع بر ع ث حي غف بش ان المهرج ذا ه وف الج ة منطق الي أه ر ينتظ ث حي ٬
خاصة منتجاتهم عرض في لهم رزق مصدر يمثل بأنه للوطن  .المواطنين

 12الدورة
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ريح تص ي ف ي الرويل ل هلي د محم دولي ال ون الزيت ان لمهرج ة اإلعالمي ة اللجن س رئي ب نائ د ويؤك
ام»الوطن»لـ ع ي ف ة البداي ت كان ث حي عشرة٬ الثانية الدورة يعتبر العام هذا مهرجان 2008٬أن

وتابع الزيتون٬ بزراعة تشتهر والتي التجارية المنطقة مكانة تعزيز في دوره المهرجان يواصل حيث
ذه ه وتستحق ة٬ المملك دن م ة كاف ي ف ا مطلوب ه بجودت المعروف ي النق ا وزيته ون الزيت شجرة بر تعت

األجيال ألجيال أهميتها يبين الذي المهرجان هذا مثل إقامة  .الشجرة

شجرة16  مليون

للمستهلك ة المتنوع والمنتجات ون الزيت وزيت الزيتون تسويق إلى يهدف المهرجان أن الرويلي وبين
حاضرة ام األرق ة لغ أن ى إل يرا مش المتخصصة٬ الشركات ن م نخبة مع بالتعاون ذلك ويتم مباشرة٬

ى إل األشجار عدد ل وص حيث المهرجان٬ ي زارع16ف الم عدد غ بل ا فيم شجرة٬ ون 1300ملي
واهتمام عناية كل تلقى  .مزرعة

 طن100

د أك اآلن٬ حتى المهرجان في تسويقها لغرض العام هذا األمانة لمختبر سلمت التي اإلنتاج كمية وعن
من أكثر تبلغ أنها خارج100الرويلي بيعت أو عصرت التي الزيتون كمية بينما زيتون٬ زيت طن

أيضا وهناك اآلن٬ حتى تحص لم الماضي15المهرجان العام عن الزيادة ونسبة مخلل٬ زيتون طن
بـ بحوالي%50تقدر يقدر الدولة من دعما والمزارعون المزارع تلقى فيما لایر٬20  .مليون

التجار  فرص

بمنتجات ن والمهتمي ال األعم لرجال الفرصة ة وإتاح المهرجان٬ بتنظيم تكفلت الجوف أمانة أن يذكر
اتهم٬ منتج عرض وتسهيل السبل ع جمي ة وتهيئ والعارضين٬ المشاركين بالتجار االلتقاء إلى الزيتون
ومنتجات شعبية أكالت ن م ة المنطق ه ب يز تتم ا م راز إلب المنتجة واألسر الحرفيين من عدد ويشارك

ومنتجاته بالزيتون االهتمام حجم تعكس والزيتون النخيل مشتقات من  .حرفية

زيتون16 شجرة  مليون

الماضي50% العام عن  زيادة

الجوف1300 في  مزرعة

للمزارعين20 دعما لایر  مليون

الزيتون100 زيت من المزارع إنتاج  طن

مخلل15 زيتون  طن

28



 

لتاريخ الصحفي 17/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المملكة"دحل"1200دراسةعنوان في المياه مصادر لتنمية

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

في"دحل"1200دراسة المياه مصادر لتنمية
 المملكة

 
 

 واس-الرياض
ر حص ة لدراس ارياً استش داً عق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت وقع

حوالي من االستفادة بهدف المملكة٬ في الدحول ي1200وتصنيف ف دحل
د رص ى إل افة إض ياحيا٬ً س تثمارها واس ة٬ الجوفي اه المي ادر مص ة تنمي

إجراءات"الدحول" ووضع ات٬ والممتلك األرواح ى عل خطراً تشكل التي
آثارها من والحد مراقبتها  .وقائية

 

عيد س ن ب ب متع دس المهن اه المي وارد لم ة العام اإلدارة ام ع دير م وأوضح
وتصنيف حصر إلى يهدف المشروع أن دحول"القحطاني٬ مناطق"ال ي ف

اه المي ادر مص ة تنمي ي ف ا منه تفادة االس دف به ك وذل ة٬ المختلف ة المملك
ة الفني للمعايير وفقاً إليها٬ والسيول األمطار مياه تحويل طريق عن الجوفية٬
إضافة اه٬ المي حصاد من القصوى تفادة االس ق لتحقي واالقتصادية٬ والبيئية

السياحة في منها عدداً استثمار  .إلى
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ة الجيولوجي رائط الخ داد وإع دحول٬ ال داثيات إلح د تحدي من يتض روع المش أن اني٬ القحط اف وأض
وتصنيف الخرائط٬ في بدقة أماكنها لتحديد ر"الدحول"وجغرافية٬ عب المارة٬ على خطراً تشكل التي

ة مرئي أشرطة داد وإع يز تجه م ث ومن والممتلكات٬ األرواح لحماية إجراءات ديو(وضع إضافة)في ٬
ن ع ل متكام ي علم ل دلي ى دحول"إل ن"ال للباحثي اً مرجع ون لتك نيفها٬ وتص رها حص م ت تي ال

الطبيعية الظاهرة بهذه والمهتمين براء.والمختصين الخ بواسطة تنفيذه سيتم المشروع٬ أن إلى وأشار
مجاالت في ة(والمختصين الجغرافي ات المعلوم ونظم اء٬ والجيوفيزي درولوجيا٬ والهي ا٬ ٬)الجيولوجي

ع جمي نيف وتص ر حص و ه روع المش ذا ه ن م ي األساس رض الغ أن داً دحول"مؤك ق"ال مناط ي ف
المختلفة  .المملكة

 
بفعل"الدحول"وتتكون ة الجيري الصخور ة إذاب خالل من ة٬ جيولوجي ات عملي بسبب ة الطبيع بفعل

ن م دًا مزي مضيفة السيول إليه تندفع تجويف يتكون الزمن مضي ومع الجوفية٬ للمياه البطيء التحرك
أفقياً أو رأسياً ويكون  .العمق٬

 
الجزء في الواقعة الصلب منطقة في وتكثر المملكة٬ في الرسوبي الغطاء منطقة من أجزاء في وتنتشر

الصمان من الرياض230نحو(الغربي شمال األرض)كيلومتراً سطح ى عل وتبرز بالمئات وتعد ٬
وجمالية علمية قيمة ذات ورائعة متنوعة وتشكيالت مكونات باطنها يضم حين على فقط٬  .فوهاتها

 
ر دحول"وتظه ن"ال ع ف وتختل األرض٬ اطن ب ي ف ة طبيعي ات تجويف كل ش ى عل حاري الص ي ف

ي ف وتعرف للشرب٬ صالح وبعضه الماء٬ باطنها ففي اآلبار٬ وتشبه الجبال٬ في تكون التي الكهوف
بـ ا".الخليقة"بعضها جعله ا م يارات٬ الس تى وح إنسان دخول ل األحيان من كثير في فوهاتها وتتسع

وتجويفها عمقها بحسب تختلف حيث الصحراء٬ رواد على خطر مصدر إلى  .تتحول
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الخبر تفاصيل

الخبر الحشرات"البيئة"عنوان لمكافحة والوقائية التوعوية حملتها تكثف

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

الحشرات"البيئة" لمكافحة والوقائية التوعوية حملتها  تكثف

 
 

 واس-القطيف
ة والوقائي ة التوعوي ه حملت ف تكثي رقية٬ الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ل يواص

البيضاء الذبابة مكافحة ومنها الحشرات٬ أن.لمكافحة وزارة٬ ال بفرع المزروعات وقاية قسم وأوضح
ارات الزي خالل من البيضاء٬ ة الذباب ا ومنه الحشرات لمكافحة ام الع طوال مستمرة ة الميداني الفرق
ى إل ا داعيً الحشرية٬ دات بالمبي ورشها لها٬ والمجاورة المصابة المناطق بعض في للمزارع المتكررة

الجيدة الزراعية بالممارسات الخاصة اإلرشادات  .اتباع
 

 
أن المطيري٬ امر ع دس المهن الشرقية ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فرع عام مدير وأفاد
ة إقام خالل والمكافحة٬ ي التثقيف ب بالجان ام االهتم جل ى أول د ق المزروعات وقاية بقسم ممثًال الفرع
على والوقوف الزراعية٬ الجمعيات مع والتعاون الحشرة٬ هذه بنوع والتعريف والندوات المحاضرات

منها التقليل أو اإلصابة تفادي شأنها من التي بالوسائل المزارعين وإرشاد  .المزارع
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لتاريخ الصحفي 17/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمحافظةعنوان المياه فرع إلنجازات السنوي التقرير يتسلّم بلجرشي محافظ

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2788العددالكاتب 1تكرار

بالمحافظة المياه فرع إلنجازات السنوي التقرير يتسلّم بلجرشي  محافظ

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 واس-الباحة
وم الي يم خش و أب ب غال ن ب غالب بلجرشي محافظ ماجد,تسلّم دس المهن بالمحافظة اه المي دير م ن م
بالمحافظة المياه فرع إلنجازات السنوي التقرير  .الخليف٬

 
رب الش اه مي بكات ش ال مج ي ف ي ببلجرش اه المي رع ف دمها يق تي ال دمات الخ ف الخلي تعراض واس
ا وم ذها تنفي اري الج روعات المش ى إل افة باإلض واطنين٬ الم ازل لمن الها وإيص حي الص رف والص
ا تنفيذه يتم س تي ال تقبلة المس روعات المش رض ع ب جان ى إل ٬ از اإلنج بة نس ن م ه إلي لت وص

 .بالمحافظة
 

ي بلجرش افظ المح د ي,وأك أهال دم تخ تي ال الصحي رف والص اه المي روعات مش استكمال رورة ض
سعود آل دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين خادم حكومة تقدمه ما ظل في -المحافظة٬

هللا والمهم-حفظه الحيوي القطاع لهذا المنطقة أمير سمو من  .وبدعم
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الخبر تفاصيل

الخبر العزيزعنوان عبد الملك بمهرجان المشاركين الصقور ومالك مربي تستقبل بالدمام البيطرية الوحدة

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

بمهرجان المشاركين الصقور ومالك مربي تستقبل بالدمام البيطرية الوحدة
العزيز عبد  الملك

 

 واس-الدمام
ز العزي د عب ك المل بمهرجان المشاركين الصقور ومالك مربي اليوم٬ بالدمام البيطرية الوحدة استقبلت
ري البيط حي الص ص والفح ة الالزم ات العين ذ ألخ ٬ ان المهرج باقات س ي ف جلين والمس قور للص
ى حت وتستمر آخر٬ مرض أي أو ور الطي زا أنفلون مرض من وخلوها سالمتها من والتأكد الظاهري

المقبل  .الخميس
 

ي عل ن ب امر ع دس المهن رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م دد وش
دة المعتم ادات العي إحدى إلى التوجه المهرجان سباقات في المسجلين الصقارين جميع على المطيري٬
اطن٬ الب ر وحف اء األحس دمام٬ بال ة البيطري الوحدات في الشرقية بالمنطقة والمتواجدة الوزارة قبل من

المشاركة للصقور الالزمة الصحية اإلجراءات  .إلنهاء
 

اعة الس ن م قور الص تقبال اس يكون س ه أن ى إل ار تى8وأش وح باحاً م1:30ص يت ن ل ه وأن اًء مس
واضح برقم حجل به يكن لم ما صقر أي  .استقبال
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الخبر تفاصيل

الخبر المكرمةعنوان مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة لفرع الجحدلي زيارة

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد1568العددالكاتب 1تكرار

المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة لفرع الجحدلي  زيارة

 

العتيبي المكرمة-وائل  مكة

اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م سعادة الجحدلي ن امي دس المهن الخضراء ثول رابطة مدير زار
وم الي دي الغام هللا جار سعيد المهندس المكرمة مكة بمنطقة اءوالزراعة ى16,الثالث األول ادى جم

 .هـ1440
 

التشجير مبادرات وعن بيئيا المنطقة يفيد وبما البيئة مجال في التعاون اوجه حول الحديث  .وتم
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لتاريخ الصحفي 17/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والزراعةعنوان والمياه البيئة ونصف":وزارة شهر خالل الخاص للقطاع المياه تحلية محطات طرح استشاري تعيين

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد582العددالكاتب 1تكرار

والزراعة والمياه البيئة تحلية":وزارة محطات طرح استشاري تعيين
ونصف شهر خالل الخاص للقطاع  المياه

 

 

 ارقام-الرياض

ه إن تثمار٬ واالس االقتصادية للشؤون ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة وكيل الزغيبي٬ عبدالرحمن قال
هر ش الل خ اص الخ اع للقط ة المالح اه المي ة تحلي ة مؤسس ات محط رح لط اري االستش ن تعيي يتم س

 .ونصف
 

لـ تصريحات في الزغيبي ة"وأوضح عربي سي ي ب إن ة"سي بطريق ير يس التخصيص امج برن أن ٬
فيه وقطعت المالحةجيدة المياه لتحلية العامة التقدمالمؤسسة من معقوال  .مستوى

 

في رة المتوف ات للبيان ا ام"ووفق عام"أرق ق واف د ق ى األعل االقتصادي س المجل ان ى2008ك عل
المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة لتخصيص التنفيذي  .البرنامج
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الخبر تفاصيل

الخبر والمياهعنوان الزراعة وزارة فرع يزور خليص تعليم مكتب مدير

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد1568العددالكاتب 1تكرار

بينهما التعاون سُبُل  ..لبحث

والمياه الزراعة وزارة فرع يزور خليص تعليم مكتب  مدير

 

الصبحى خليص-عيسى
دس المهن بخليص والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ابحي الش توفيق خليص تعليم مكتب مدير زار

البالدي رع.أنس ف و ه ل ة التابع دارس الم و التعليم مكتب بين التعاون سبل بحث اللقاء خالل وجرى
ق طري عن التصحر٬ ار انتش ن م د والح ة الزراعي ة البيئ ر تطوي ال مج ي ف بخليص الزراعة وزارة
ال الرم ف زح ة مقام ي ف ا عليهم ة والمحافظ ر٬ األخض اء والغط جير التش ة بأهمي الب الط ة توعي

 .والتصحر
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الخبر تفاصيل

الخبر مستودععنوان في عضوية مخالفات »عطارة«ضبط

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 3تكرار

مستودع في عضوية مخالفات  »عطارة«ضبط

 
 

العطارة مستودع في  .مفتش
 

داوود  okaz_online@)جدة(محمد

ن م ددًا ع ة٬ المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل ة التابع ة الميداني رق الف بطت ض
ة بجول ا قيامه د عن الخليجي اون التع س مجل دول ي ف ه ب ول المعم العضوية الزراعة لنظام المخالفات
الشركة شعار وجود ي ف دقيق للت جدة٬ محافظة ي ف العضوية المنتجات ع بي ذ مناف بعض على رقابية
شهادة ود ووج عدمه٬ ن م العضوي ج المنت وة عب ى عل عودي الس الشعار ود وج من د والتأك المانحة
ف أرف ي ف المنتجات ذه ه وتصنيف ا غيره عن العضوية المنتجات فرز على والتأكيد للمنتج٬ توثيق

38



لوحة وجود خالل من فيها عضوية«مخصصة وضوح»منتجات بكل المنتجات ذه ه فلها أس درج تن
 .للمستهلك

 
بيع منفذ في العضوية الزراعة لنظام مخالفة ضبط من الميدانية الفرق بالجملة(وتمكنت للبيع مستودع

العطارة منتجات)لمنتوجات وعرض عضوية٬ منتجات أنها على تقليدية منتجات عرض في تمثلت ٬
توثيق شهادة تحمل وال العضوي المنتج شعار تحمل ال  .عضوية

 

 

39



 

لتاريخ الصحفي 17/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر القنفذةعنوان محافظة في المحلي والفحم الحطب من كميات ضبط

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد1568العددالكاتب 1تكرار

القنفذة محافظة في المحلي والفحم الحطب من كميات  ضبط

 

العتيبي المكرمة-وائل  مكة

والغابات المراعي لمراقبي الميدانيه الجوالت بمحافظة*ضمن والزراعة والمياه البيئة وزارة لمكتب
مصادرة*القنفذة المحافظةتم في مختلفين موقعين في المحلي الفحم من طن بثالثة تقدر  .كميه

 

ن ب سعيد المهندس المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير سعادة اوضح
ات المخالف ر تحري ن م ه لالنظم الفين المخ ق بح ه الالزم راءات االج ل عم م ت ه ان دي الغام هللا ار ج
وزارة ال ب مكت تودع لمس ا ونقله ي المحل م والفح ب الحط ن م ات الكمي ادرة ومص ة المالي ات والغرام

بلدية مع بالتعاون القنفذة الجارهبمحافظة  .سبت
 

موسى تاذ االس ذة القنف بمحافظة وزارة ال ب مكت ي ف ة البيئ مراقبي اعمال من كانت الضبط عملية وان
بدوي وعدنان  .المعيدي
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الخبر تفاصيل

الخبر حائل"عنوان واالسمدة"زراعة المبيدات بيع محالت على مكثفة بحملة "تقوم "صور..

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2507العددالكاتب 1تكرار

حائل" واالسمدة"زراعة المبيدات بيع محالت على مكثفة بحملة ..تقوم
 "صور"

 

حائل المسمار_سبق بركة  :ماجد
ر اكث ش بتفتي ل حائ ة بمنطق والزراعة اه المي و ة البيئ وزارة رع بف دات المبي وضبط تفتيش فرق قامت
المواد على يحتوي مستودع عشرين من اكثر وتفتيش والبذور واألسمدة المبيدات لبيع محل ثالثين من

 .ذاتها
 

دات المبي ن م األسواق و خل من د للتأك وزارة ال رع ف ا به وم يق تي ال ة الدوري الحمالت ضمن ذلك كان
التخزين مخالفات ضبط الى باالضافة المحضوره  .واألسمدة

 
ل حائ ة مدين داخل المحالت على دوري بشكل تنفذ التي العديدة الجوالت ضمن من الجوله هذه وتاتي
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للزراعة الوزارة وكالة قبل من بمتابعة لها التابعه المحافظات دس..وفِي المهن رع الف ام ع مدير وأفاد
وبدعم رع الف ن م مختصين ن فنيي ا به وم ويق ام الع دار م ى عل مستمره الجوالت ذه ه بأن اليحيى فهد
ا توفره تي ال دده المتع ات وباالمكاني ه نائب الي ومع والزراعة اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع من ر مباش
الطرق ب دات المبي تخدام أس ن م د التأك ى عل المزارعين حاثا واألسمدة المبيدات أسواق لضبط الوزارة
وعدم ة المجهول ة الهوي ذات واألسمدة المبيدات استخدام وعدم صالحيتها من والتأكد الصحيحة العلمية

المستهلك وسالمة لسالمتهم وذلك المجهولين الباعة من نت.الشراء حائل  .وفق
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الخبر تفاصيل

الخبر المنطقة18"الشهري"عنوان غابات على االعتداءات لمراقبة مجهزة دورية

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2479العددالكاتب 1تكرار

المنطقة18"الشهري" غابات على االعتداءات لمراقبة مجهزة  دورية

 
 

وم( الي ة الباحة)::الباح ة بمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م وم الي صباح دشن
دد بع النباتي والغطاء البيئة مراقبي فرق الشهري علي بن محمد ة18المهندس لمراقب زة مجه ة دوري

ذه ه ى عل يطرة للس ا ومحافظاته ة المنطق ي ف اتي النب اء الغط ات وتجمع ات الغاب ى عل داءات االعت
ة بالمنطق أضرار أي وقوع دون والحيلولة التصحر إلى يقاد الذي الجائر االحتطاب ومنع االعتداءات٬

وغاباتها  "وبيئتها
 

م يت ن م مع التعامل ة وكيفي ا ومواقعه الفرق بمهام للتعريف الموظفين لجميع عمل ورشة عقد ذلك بعد
وم تق ي لك المختصة؛ ات الجه ى ال ه بيانات ع رف م يت ث حي ه ارتكاب ت يثب ن لم والغرامات عليهم القبض

الممارسات هذه ردع لضمان وذلك العقوبات أشد إصدار يتم لكي السامي للمقام بالرفع  ".بدورها
 

المنطقة غابات الى الفرع مقر من الدوريات انطلقت الورشة نهاية  وفي
 

دكتور ال الفرع ب ة الزراع ادارة دير وم دوه الق د محم تاذ االس ة البيئ ادارة دير م ين التدش ر حض
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 .فوازشفلوت
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الخبر تفاصيل

الخبر بابهاعنوان البيطرية بالعيادة للماشية والصعبة النادرة المرضية الحاالت ويعالج يباشر وهو قرن ربع .قرابة

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2496العددالكاتب 1تكرار

والصعبة النادرة المرضية الحاالت ويعالج يباشر وهو قرن ربع قرابة
بابها البيطرية بالعيادة  .للماشية

 

عسير مشافي/صحيفة  /يحيى

ة البيطري ادة بالعي ية للماش والصعبة ادرة الن المرضية الحاالت الج ويع يباشر و وه رن ق ع رب حوالى
 .بابها

 

ري البيط دكتور االت/ال الح ر يباش ا بابه ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب بمكت ودن د احم د احم
ا م امضى ذي وال ه عالي اءه وبكف ب بالمكت المختصه ة البيطري اده بالعي ية الماش واع ان ة لكاف المرضية
م يت تي ال الحاالت بعض ومن وتفاني اخالص بكل الحاالت ويعالج يتابع العياده في قرن الربع يجاوز

المهبل وانقالب القيصرية والوالده ٬ الوالده عسر ومستمرة يوميه بصفه  .عالجها
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ثروة ال م قس س رئي ل قب ن م وجه م ات ى عل ه الالزم التسهيالت ة كاف ديم وتق العمل سير متابعة يتم كما
د عيساوي/الحيوانية احمد  .عيسى

 

م بابها الوزارة مكتب مدير د/ونوه ه قدم ذي ال د بالجه ٬ ني الويم دهللا الماضية/عب ترة الف خالل ودن
٬ الماشية ي مرب ة لكاف ه خدم من ة الحيواني ثروة ال م بقس الطبي الكادر وكافة هو وتفاني اخالص بكل

يحتاجونها التي الخدمه بطلب التردد بعدم الماشية مربي كافه  .ودعا

47



 

لتاريخ الصحفي 17/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجوفيةعنوان المياه موقوتة«طبقات »قنابل

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة
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الجوفية المياه موقوتة«طبقات  »قنابل
 

ب-باريس ف  أ

تواجه قد المقبلة األجيال أن من جديدة دراسة ة«حذرت موقوت ي»قنابل الت ة الجوفي ات الطبق تشكلها
المناخية باالضطرابات ويعتمد.ستتأثر العالم في العذبة للمياه األول المصدر اليوم هي الجوفية فالمياه

الري أو للشرب شخص بليونا جزءا.عليها رغ وتف اقطات المتس بفضل طء بب ة الجوفي الطبقة وتمتلئ
وازن الت ق لتحق والمحيطات ر واالنه البحيرات ي ف بسبب.منها ير كب لضغط ات الطبق ذه ه وتخضع

اف جف ن م وى القص س الطق روف ظ أن إال ي٬ الزراع اج واالنت كان الس دد ع ي ف رد المط اع االرتف
ى عل دى الم ل طوي أثير ت ا له ون يك د ق ترار٬ االح مع وتيرتها زادت التي وغيرها قياسية ومتساقطات

مجلة نشرتها دراسة في جاء ما على الطبقات امتالء تشينج«سرعة كاليمت  .»نيتشر
 

ارديف ك ة جامع ن م برت كوث ارك م ال ا«:وق به ر نفك وال ا نراه ال ة الجوفي ات ذا.الطبق ه أن إال
المي الع ذائي الغ اج اإلنت دعم ي ل الهائ ي الخف ورد م.الم مه امن ك أثير ت ه ل يكون س اآلن ل يحص ا وم

دا ة.»ج الجوفي ات الطبق ول ح ات بيان د وقواع ة معلوماتي اذج نم ه وفريق ث الباح تخدم م.واس وه
مجددا وازن الت ى إل يصل ان أو ا كلي يعوض أن يمكن فقط الجوفية المياه مخزون نصف أن يعتبرون

ا جفاف اطق المن ثر أك ي ف نقص ى إل يؤدي قد الذي الباحث.األمر دد ة«:وش قنبل عن الحديث ا يمكنن
ه ب عر سيش ة الجوفي ات الطبق الء امت ادة إع ى عل اخي المن لالحترار الحالي أثير الت الن ة موقوت ة بيئي

بكثير ذلك بعد الرطبة والمناطق األنهر إلى انحسارها مع إلى.»بالكامل األمطار مياه تسرب وعملية
أخرى ى إل ة منطق من وتتفاوت قرونا تستغرق قد التربة عن.داخل األساس ي ف مسؤول واالحترار

ة المقبل ال لألجي ة الجوفي ات الطبق ى عل ر يؤث ما قصوى ومتساقطات وعواصف جفاف ال.موجات وق
الظواهر لبعض جدا القوية الكثافة عن فضالً مشكلة٬ تطرح للمتساقطات االجمالية الكمية إن .الباحث
آالف ى إل ا أحيان تصل د ق أطول فترة إلى يحتاج القاحلة للمناطق الجوفي المخزون إن الباحثون وقال

الرطبة المناطق مع مقارنة المناخي التغيير مع للتفاعل في«واضافوا.السنين٬ الجوفية الطبقات بعض
ر أكث ة رطب ة المنطق ت كان عندما سنة آالف عشرة قبل حصل مناخي تغير مع اليوم تتفاعل الصحراء

 .»بكثير
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لتاريخ الصحفي 17/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر من3..»البيداء«و»8ت«مخططاعنوان »التيه«عقود

الخبر الخبراألربعاء-23/01/2019-17/05/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19142العددالكاتب 1تكرار

من3..»البيداء«و»8ت«مخططا  »التيه«عقود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المنورة(»عكاظ«  okaz_online@)المدينة
 
 

ي28 مخطط ول لحص ة كافي ن تك م ل اً الم«و»8ت«عام الس داء ى»بي عل ورة٬ المن ة المدين ي ف
ام ع ا أسس ذان الل ان الحي ازال فم ية٬ األساس دمات اه1412الخ المي بكات وش اجد للمس ران يفتق هـ

الصحي٬ اةوالصرف معان عن فضالً ارة٬ واإلن والرصف للسفلتة وافتقارها الطرق تهالك إلى إضافة
الترفيه ومرافق العامة والحدائق المدارس غياب من  .السكان

 
ى إل الحي داخل ل النق وزارة ع تتب أرض ت تحول أن د بع الحد٬ ذا ه د عن الي األه اة معان تقتصر م ول
ه بأن م عليه ل النق ردت ا٬ بإزالته البين مط إليها األهالي توجه وحين واإلبل٬ األغنام من للماشية مرتع
ن بي ائهين ت الي األه اش فع ة٬ األمان اص اختص ن م ي فه ي العمران اق النط ل داخ األرض أن ا طالم

 .الجهتين
 

ي ف ودة الموج ليات والمص ا٬ً نهائي امع ج جد مس ا فيهم د يوج ال ن المخططي أن ذبياني ال د محم د وأك
السالم«مخططي واحد»8ت«و»بيداء مسجد ا فيه يوجد ال أنه إلى الفتاً وصنادق٬ بركسات كلها

مسجداً وبناه منزله من جزءاً المواطنين أحد اقتطع أن إلى مخصصة٬  .بأرض
 

األول ع ربي ي ف ورة المن ة المدين ي ف المية اإلس ؤون الش رع لف ة معامل وا رفع م أنه ذبياني ال ح وأوض
لها1437 أرس رع الف أن ى إل الفتاً لتشييده٬ متبرع لوجود المساجد ألحد أرض استالم منه يطلبون هـ

األمانة في تضيع أنها إال مرات٬ بنفسه.ثالث ة األمان ي ف وارد لل ة المعامل تسليم إلى اضطر أنه وأفاد
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حتى1439صفر29بتاريخ ة األمان ة أروق ي ف دور ت ة والمعامل ن الحي ك ذل منذ أنه إلى مشيرًا هـ٬
الشوارع بعض أسماء سيغيرون أنهم بدعوى الهندسي٬ المكتب إلى الماضي شوال في  .عادت

 
طول بعد ذر اعت ه ولكن آخر٬ مسجدًا ني ليب ب وذه ن ماليي ة ثالث ه ومع آخر برع بمت وا أت م أنه ن وبيَّ
للمسجد أرض بتخصيص ة األمان اً مطالب الماضية٬ ترة الف طيلة للمسجد أرض تخصيص لعدم انتظار

ييد والتش اء بالبن ون يتكفل برعين بمت يأتون س الي ة.واأله المعامل أن ى إل ني الجه دالرحمن عب ار وأش
لمسجد بين»8ت«األولى  تائهة

 
ث٬ البح ة مرحل دأ لتب دة٬ جدي ة معامل ديم تق ى عل الي األه بر أج ا م ة٬ واألمان ية الهندس ب المكات د أح
ام ع ذ من امالت مع ى عل يعمل يزال وال واحد مهندس سوى يوجد ال بأنه أخبرهم موظفًا أن خصوصًا

مخطط.هـ1439 وارع ش أن ذبياني ال د محم ي»8ت«وشكا ح ن وبي م بينه ارات والعب ة متهالك
بعرض شوارع ة ثالث توجد ه أن اً مبين فلتة٬ مس غير وسط30البيداء اطع وتتق ا منه واحد لكل ترًا م

السيول بسبب الطريق في الساعة.انهيار ي ف ة األمان ى إل الغ بب دم تق ه أن ذبياني ال ر )9:08(وذك
الساعة في رسالة ووصلته المنهار٬ الطريق رة)9:38(حول م م معه فتواصل البالغ٬ بإغالق تفيد

الغ الب إغالق م ت ه بأن الة رس جاءته التالي اليوم وفي البالغ٬ فتح إعادة تم بأنه رسالة وأرسلوا أخرى
مخطط ي ف اضطروا م أنه ى إل ًا الفت شيء٬ أي فعل دون م"8ت"بنجاح أمواله ن م ق الطري فلتة لس

 .الخاصة
 

اه المي صهاريج أن ى إل اً ملمح صحي٬ صرف أو اه مي بكة ش وجود عدم من مجرشي يحيى ذمر وت
ذروة ي ف صهريج عن ًا بحث يعيشونه ذي ال والتعب ه يبذلون ذي ال د الجه عن فضًال وبهم٬ جي ت أرهق
ذ من ة المدين ي ف اه المي وزارة رع ف ون يراجع م أنه ى إل يراً مش ان٬ رمض هر ش اً خصوص يف٬ الص

القادمة1434 الخطة ضمن الحي بأن عليهم ويردون  .هـ

وتسهل ان المك ى عل الظالم م يخي حتى الشمس تغرب إن فما لإلنارة الحي افتقار من مجرشي واستاء
منذ لإلنارة طلباً لألمانة تقدموا أنهم موضحاً فيه٬ النفوس ضعاف ن1437شعبان13حركة وحي هـ

م وعليه ا قبله طلبات لديهم يوجد ولكن موجودة المعاملة بأن الموظف أفادهم عامين مضي بعد راجعوا
.االنتظار

واألمانة النقل بين  تقاذف
 
 

ع الموق أن ى إل اً الفت ل٬ وإب ام أغن ن م للمواشي ع مرت إلى النقل وزارة أرض تحول العنزي خالد انتقد
منازلهم بين لترعى منه تنطلق اإلبل أن عن فضالً والحشرات٬ الكريهة والروائح األوبئة لهم  .يصّدر

 
ا بينم اختصاصها٬ ن م وليست ل النق وزارة ل ع تتب األرض أن ب ادتهم أف األمانة أبلغوا حين بأنهم وأفاد
م أنه ى إل اً ملمح ة٬ األمان اختصاص ن م فهي ي العمران النطاق ضمن األرض اً طالم ه أن ل النق ردت
ن م يراً كث الفون المخ ه في ارس يم ام لألغن اً حراج األرض بحت أص تى ح ن٬ الجهتي ن بي اعوا ض

 .التجاوزات
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