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لتاريخ الصحفي 15/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر القدراتعنوان لبناء للبيئة المتحدة األمم برنامج مع استراتيجي تعاون اتفاقية يوقع الفضلي المهندس

الخبر الخبراالثنين-20/05/2019-15/09/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العدد0الكاتب 19تكرار

مع استراتيجي تعاون اتفاقية يوقع الفضلي المهندس
القدرات لبناء للبيئة المتحدة األمم  برنامج

 

 واس-الرياض
ن ب رحمن ال د عب دس المهن والزراعة والمياه البيئة وزير معالي وقع
ة اتفاقي مشروع ة ٬وثيق وزارة ال ر مق ي ف وم الي الفضلي المحسن عبد
ة للبيئ دة المتح م األم امج لبرن ذي التنفي دير الم ع م تراتيجي اس تعاون
ية المؤسس درات الق اء بن المشروع ويستهدف ٬ وم الي مسويا جويس
ة المملك ة ورؤي ة للبيئ ة الوطني تراتيجية االس ار إط ي ف رية والبش

ة2030 الطبيعي وارد والم ة البيئ ة حماي مجال في التعاون لتعزيز ٬
لمدة المملكة  .سنوات5في

ة التنظيمي ل الهياك تطوير إلى تهدف االتفاقية أن الوزارة٬ وأوضحت
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ة الوظيفي الكوادر من االستراتيجية االحتياجات وتحديد البيئة٬ لقطاع
ذوي خبراء توفير إلى إضافة البيئي٬ للقطاع القدرات بناء ومتطلبات
مل تش تي وال ة البيئ االت مج ي ف اتهم تخصص ي ف ال ع توى مس

اه( المي واء٬ اله نوعية إدارة البيئي٬ القانون البيئية٬ والمعايير اللوائح
سالمة ة٬ الكيميائي واد الم إدارة ة٬ التقليدي ير غ اه المي وإدارة الجوفية
اخ٬ المن ير تغ ع م ف التكي ات٬ الغاب ي٬ المراع دين٬ والتع ة الترب

 ).النفايات

ن م ين المتخصص دريب ت تهدف تس ة االتفاقي ذه ه أن دت وأك
ن الذي الخبراء ع م العمل الل خ ن م ك وذل وزارة٬ ال ي ف عوديين الس
ق طري ن ع وزارة ال وادر ك توى مس ع ورف امج٬ البرن يوفرهم س
وادر ك درات ق اء بن ى إل إضافة دريبهم٬ وت م تعليمه أجل من ابتعاثهم
ا ينفذه روعات مش ي ف ا عملي ة البيئ االت مج ي ف ة العامل وزارة ال

طلبها عند محددة بيئية مجاالت في استشارات وتقديم  .البرنامج٬
المتابعة في المشاركة االتفاقية٬ هذه أهداف من أن الوزارة٬ وأشارت
باالستراتيجية ة العالق ذات التنفيذ تحت التي للمبادرات الفني والتقييم

بالوزارة الخاصة الوطني التحول وبرنامج للبيئة  .الوطنية
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لتاريخ الصحفي 15/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لتفعيلعنوان المملكة دور على تثني للتمور والمستوردة المنتجة ومعنوياً»المجلس«الدول مالياً ودعمه

الخبر الخبراالثنين-20/05/2019-15/09/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد18592العددالكاتب 1تكرار

لتفعيل المملكة دور على تثني للتمور والمستوردة المنتجة الدول
ومعنويًا»المجلس« ماليًا  ودعمه

 
 
 
 
 

 

 

المبارك-الرياض  سعيد
 

ور٬ للتم دولي ال س للمجل التحضيري االجتماع فعاليات مؤخراً المنور بالمدينة اختتمت
عبدالمحسن ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع بحضور

للتمور والمستوردة المنتجة الدول ووفود ورؤساء الوزراء ومشاركة  .الفضلي٬
 

ة الجاف اطق للمن تراتيجي اس كمحصول ور التم ة بأهمي اع٬ لالجتم امي الخت البيان وأقر
ة وبيئي ة واجتماعي ادية واقتص ة غذائي ة قيم ذي ج كمنت ور التم ة وأهمي ة٬ الجاف به وش
ي ف ور والتم ل النخي قطاع وتطوير لدعم المنطقة دول بذلتها التي للجهود مثمناً وثقافية٬

ور للتم توردة المس دول ال ات متطلب ى إل النظر وب ة دور.المنطق ى عل ان٬ البي نى وأث
ي المال ا ودعمه ور٬ التم س مجل ل تفعي ي ف د الرائ عودية الس ة العربي ة المملك ة حكوم
داعات اإلي إجراءات ال إكم ضرورة ى عل داً مؤك المجلس٬ تفعيل إلجراءات والمعنوي
ك وذل ة٬ المملك ن م ددة المح اإليداع جهة إلى المجلس إلى باالنضمام الراغبة الدول من
اد اعتم م ليت األساسي النظام في عليها المنصوص والرسمية القانونية اإلجراءات باتخاذ

أعضاء كدول رسمياً  .الدول
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ة المختلف المواضيع ى عل طرحت والتي والمالحظات اآلراء كل االعتبار في األخذ مع
ي ف الدول خبرات تبادل من واالستفادة األعمال لجان في الخاص القطاع إشراك وأهمها

التمور وتسويق  .إنتاج
 

ن بي اون التع وتسهيل لتنسيق االتصال٬ نقاط تسمية ضرورة على الختامي٬ البيان وأكد
دة المتح م األم ة كمنظم ة العالمي ات المنظم اركة مش ًا مثمن س٬ والمجل األعضاء دول ال

والزراعة ل"الفاو"لألغذية لتفعي دعم ال وتقديمهم الزراعية٬ للتنمية العربية والمنظمة ٬
للتمور الدولي  .المجلس

 

ام الع ن م األول ع الرب ي ف المقبل االجتماع يكون أن البيان٬ أن2020واقترح ى عل ٬
من الرابع الربع في اإليداع اكتمال  .2019يتم
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لتاريخ الصحفي 15/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر باأللوفعنوان شوارعنا..فواتير في التحلية !!ومياه

الخبر الخبراالثنين-20/05/2019-15/09/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

حسنينالكاتب الرصد20480العددعبدالعزيز 1تكرار

باأللوف شوارعنا..فواتير في التحلية  !!ومياه

 

حسنين معتوق  عبدالعزيز

 

الخميس يوم صباح منزلي من رمضان4خرجت شهر اه1440من المي ت ورأي هـ
عن م أعل وال ة العزيزي بحي نين حس وق معت ارع ش وهو به أسكن الذي الشارع تغرق

ة..مصدرها التحلي بمياه مغمورة كذلك المتفرعة الشوارع أن رأيت ى..كما إل ًرا ونظ
يرة كث وبائية وأمراض الضنك بحمى لإلصابة السكان يعرض التلوث هذا سمح(أن ال

الشوارع)هللا ي ف اه المي ذه ه تسرب جراء ن م األخرى البيئية المضرات إلى إضافة
السالمة بحي المحالة اه المي ل نق ماسورة ي ف كسر تسبب حيث سابقًا حدث ما تذكرت

بالمياه المحيطة الشوارع إغراق في جدة صحيفة.بمحافظة عدسة وثقت »سبق«وقد
ارع ش ن م القرب ب المة الس ي بح ة المحيط وارع الش ت أغرق تي ال ة التحلي اه مي

ن م ثر ألك ك ذل االختصاص؛ ذات ات الجه ن م تحرك دون ديري الس ??عبدالرحمن
ي الح ول تح أن د بع اه؛ المي الق إغ أو ورة الماس الح إص دون دفقها ت ن م اعات س

اه المي من ي..لمستنقعات الت ى األول رة الم س لي حدث ا م أن ذ حينئ ان عي شهود د وأك
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دم وع ام الع ال الم در به المسؤولة الجهات متهمين التحلية٬ مياه بسبب الحي فيها يغرق
الهدر هذا إليقاف  .التحرك

 
دفاع ال ز مرك ام أم دة ج محافظة وب جن د خال ك المل ارع ش ي ف حدث ا م كذلك تذكرت
ذاك آن بوع أس ن م ثر أك المضر الوضع ذا ه وظل ة التحلي اه مي دفقت ت ث حي ..المدني

دة ج شوارع في الماء إهدار في األمثلة تلك من الكثير ر..وهناك فواتي أن والمضحك
بأسعار يتفاجأون مواطنين أن درجة إلى تصاعد في للمواطنين ترسل التي المياه شركة

الـ اوزت تج تي وال لديهم المياه اع100فواتير االرتف ذا له ذار إن ابق س دون لایر ألف
ا تحقيقً ب تتطل ة لمرحل ووصلت اة معان أصبحت اه المي ير فوات إن الوا وق برر الم ير غ

دخلهم على عبًئا تشكل ال الفواتير كانت أن بعد  .رسمًيا
 

خط ى عل دخلت ت المزدوج واإلنتاج الكهرباء تنظيم هيئة أن سعودية صحيفة أكدت كما
وات القن ى إل ررين المتض ت ووجه ة المرتفع اه المي عار أس ن م واطنين الم كاوى ش
سوف كلة المش ل تح م ل ال ح ي وف وًرا ف ا ومعالجته كواهم ش إليصال المتاحة الرسمية

ة األزم اء إلنه دخل ن..تت المواطني ن م ل هائ دد ع أ تفاج أن د بع اء ج ك ذل إن ت وقال
ي ف اء أخط اك هن أن دين مؤك ًدا٬ ج ة مرتفع عار بأس دة الجدي اه المي ير فوات دور بص
ا بمعالجته البين ومط الء٬ ب ان إتق بال فتقنية الفواتير٬ حساب نظام وفي الجديدة العدادات

 .فوًرا
 

ى األول أن ث حي خرية الس ذب تج وصلتني اه مي ير فوات ثالث ر آخ أن ذكر بال دير الج
الثانية600كانت تلتها ثم زداد1800والثالثة1200لایر ت رة م ل ك في أي لایر

تكون!!لایر600فاتورتي س ة الرابع اتورتي ف أن ب ع أتوق ك ذل .لایر2400معنى
والمسؤولون؟ العاقل يقبله هذا شوارعنا!فهل ي ف التحلية ومياه باأللوف ل..فواتير فه

مجيب؟  !من
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لتاريخ الصحفي 15/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األشجارعنوان تبني

الخبر الخبراالثنين-20/05/2019-15/09/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الجوهرالكاتب الرصد9352العددهيا 1تكرار

األشجار  تبني
 
 
 
 
 
 

الجوهر.د إبراهيم  هيا
 

 
وق حق دعاة ا به ادي ين تي ال األليفة الحيوانات أنواع بعض تبني أو األطفال تبني عن عادة نسمع
واآلالف م٬ مخي ي ف جوعا يتضور طفل من أكثر الشارع في مريض كلب هم ويحملون الحيوان

السلطة وحب حكامهم طمع إال فيها لهم ذنب ال حروب في  .يقتلون
 

التي ادرات المب أروع من مبادرة لكنها والنادرة الغريبة األشياء فمن شجرة تتبنى أن دعوتك أما
ر للبش اة حي ادة إع ا لكنه ا ذاته د بح جرة ش ل أج ن م ت ليس ي فه ا٬ فيه ارك تش أن ن الممك ن م
ى حت األشجار غرس ى عل وسلم ه علي هللا صلى رسولنا ا يحثن ألم روح٬ غرس إنها واألماكن٬

تقوم؟ القيامة كانت الحديث-ولو ل-بمعنى العق ى عل يصعب الذي العجيب واألمر الحديث ذلك
ي ف وتثمر لتنمو سنوات عشر من ثر أك ى إل اج تحت فسيلة غرس يفعل اذا فم استيعابه البشري

العالم؟ نهاية  وقت

 
ه أدركت ا م ذا وه اة الحي روح سادة يا األشجار ا"إنها بالنك وا"سيرا أطلق دما عن ا عمله ق وفري

زيتون"مبادرة شجرة اإلسبانية"تبن تي أوليي ة قري أشجار من ون زيت شجرة لتبني دعوة وهي
وى س ك علي ا فم رة٬ المعم ون الزيت جار أش ن م اآلالف م وراءه وا وخلف كانها س ا هجره تي ال

ع ودف ا تبنيه د تري تي ال الشجرة ار واختي المحمول جهازك في لتطبيق سنويا50الدخول ورو ي
يعادل ما ه300أي يمكن بشجرته ا معنوي ني المتب ط ورب ني التب ى عل وللتشجيع نة الس في لایر

الخالص ون الزيت ت زي من ترين ل ى عل سيحصل ا كم ا عليه ه وتثبيت شجرته ى عل م اس إطالق
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ع دف ما للعيش2500سنويا٬ ة للقري الرحال شد البعض إن ل ب ون الزيت شجر ني لتب شخص
سوى يسكنها د يع م ل اة بالحي تعج ت كان أن د فبع لها الحياة وإعادة ا364فيها م ذا وه شخصا

السكان من ة خالي شبه ة المنطق أصبحت إذ ا بأكمله تي أوليي ا له تتبع التي تيرويل مقاطعة تعانيه
القطبية بالمناطق تشبيهها  .لدرجة

 
من دا عدي ع دف ا م عمل٬ فرص ير وتوف الوظائف من د عدي استحداث ى إل أدى األشجار ني تب
ة للقري اة الحي عادت د فق ل الرحي ن م األصليين السكان منعت كما وإعمارها للقرية للقدوم البشر

المدرسة ي ف ات المعلم إحدى تقول مفتوحة٬ القرية مدرسة لتبقى الوالدات "وزادت المدرسة:
الزوال مصيرها سيكون دونها فمن قرية أي في الحياة شعلة تبقي التي سنوات"هي ثالث وبعد

من ألكثر الحياة أعيدت المبادرة إطالق أصل7000من من  .ألف100شجرة
 

ل مث ة التقليدي التطوع مشاريع عن دة بعي مبادرات أمام اآلفاق تفتح التطوعية المشاريع هذه مثل
ات حاوي ى إل ه جل ذهب وي وزع ي ال وأك رش تف د موائ الفضيل هر الش ذا ه ي وف وم الي اني نع ا م

هللا أجلكم  .القمامة
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لتاريخ الصحفي 15/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رقابةعنوان تحت والكهرباء المياه "2020مطلع"المواصفات"عدادات يكشف"العسكر..

الخبر الخبراالثنين-20/05/2019-15/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2893العددالكاتب 1تكرار

رقابة تحت والكهرباء المياه "2020مطلع"المواصفات"عدادات "العسكر..
 يكشف

وجودة الكهربائية السيارت الئحة وإصدار عدة مبادرات عن تحّدث
 والمنتدى"اإلحرام"

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

عدادات أن العسكر٬ سعود دس المهن والجودة للمواصفات السعودية ة الهيئ محافظ نائب كشف
ام ع ة بداي ن م داء ابت ة الهيئ ة لرقاب ع تخض وف س اء والكهرب اه ن2020المي ع ح أفص ا كم ٬

المملكة في الحياة جودة مستوى لرفع النجوم؛ عدد بحسب الورش تصنيف الئحة  .مبادرة
 

كر"وأضاف ي"العس تلفزيون اء لق ي "ف لضيوف: الخدمات توى مس ع رف اردة مب ة الهيئ دى ل
ه من نوع المص اش القم ودة ج ة رقاب ى عل ا فيه ز ونرك رحمن٬ رام(ال ه٬)اإلح في ش للغ ا منًع ؛
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فيها جزء هو المستهلك مواصفات إعداد فعملية ومباشرة؛ قوية بالمستهلك  ".وعالقتنا
 

برنامج عبر "2030_ياهال#وتابع د: للتأك جاهزون ة٬ الكهربائي للسيارات الئحة أصدرنا
التحتية البنية توافر حال للمواصفات مطابقتها  ".من

 

العسكر قال سابر منصة:وعن الشهادات٬#دور وتسجيل المنتجات تتبع هو اإللكترونية سابر
ل وتقلي دة المقل المنتجات كشف في ير كب بشكل تساعد والمنصة ج المنت عن المعلومات وجميع

التجاري الغش  .نَِسب
 

ال ق ات المنتج المة لس السعودي دى المنت ول "وح دى: المتن ي ف اركوا ش ذين ال براء الخ ع جمي
عالميًّا وفريد متكامل بشكل تؤدى منهجيتنا أن  ".أكدوا

 

"وقال ة؛: اآلمن غير المنتجات ُد تحدي دوره ة٬ اآلمن غير المنتجات عن واإلنذار الرصد مركز
خالل من الرقابي الدور هو المطابقة ومؤشر منها المستهلك وتحذير المملكة٬ تدخل أن قبل حتى

ا بتقييمه وم ونق ادي٬ الع تهلك المس ل مث ات المنتج راء ي.ش ف ة المطابق ر ان2016ومؤش ك
إلى58.7% يصل ألن ونهدف نهاية٬80%  ".2020مع

 

هما مبادرتين٬ الهيئة لدى أن المنتجات(وكشف سالمة و)إطالق ة(٬ القانوني ايرة بهدف)المع ؛
إعداد هي األساسية ة الهيئ ة مهم أن موضحًا المملكة؛ في العدالة وتحقيق التجارة٬ أعمال تيسير
ي ف التجاري التبادل وتيسير المستهلك حماية بين الموازنة وتحقيق الوطنية٬ القياسية المواصفات

 .المملكة
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لتاريخ الصحفي 15/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحبارىعنوان طائر وإكثار لحفظ مشروع إطالق

الخبر الخبراالثنين-20/05/2019-15/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6807العدد0الكاتب 1تكرار

الحبارى طائر وإكثار لحفظ مشروع  إطالق

 

القوسي:القصيم  نصار

ارى للحب أوى م اء إنش دة بري ة بمدين ني الوط يم القص نزه مت هد ش
اون التع إطار ي ف ك وذل ن٬ والمهتمي المواطنين لتوعية دائم ومتحف
ظ حف مشاريع بر أك أحد ارى الحب ى عل اظ للحف الدولي الصندوق مع

من ثر أك ل قب انطلق والذي العالم٬ في من40األنواع رة بفك ا عام
آل لطان س ن ب د زاي الشيخ دة المتح ة العربي ارات اإلم ة دول مؤسس
ارات٬ اإلم صحارى في الحبارى على بالمحافظة وجه والذي نهيان٬

إفريقيا وشمال آسيا في انتشاره مناطق امتداد  .وعلى
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د ق سعود٬ ن ب مشعل ن ب فيصل دكتور ال القصيم ة منطق أمير وكان
الصندوق مع بالتعاون أسبوع18أطلق امش ه ى عل ارى حب طائر

ة بمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة فرع نظمه الذي األول البيئة
 .القصيم

 
ارى الحب ى عل اظ للحف دولي ال ندوق للص ه وامتنان كره ش ن ع وعبر
الوطني٬ القصيم بمتنزه للحبارى اإلرشادي المقر إلقامة تعاونه على
ة متكامل خطة إطار ي ف ن٬ والمهتمي واطنين الم لتوعية دائم ومتحف

القصيم محافظات في البيئي واإلرشاد التوعية إلى  .تهدف
 

للتوعية  خطة
 

ارى الحب أوى م ى عل رف المش ني٬ الوط يم القص نزه مت دير م ال ق
لـ النقيدان بدر إن»الوطن«بالمتنزه ة«٬ للتوعي ة متكامل خطة هناك

القصيم ة منطق ومحافظات دن م تستهدف البيئي دا»واإلرشاد مؤك ٬
ي بيئ ام نظ وين تك ادة إلع الالت والس واع األن ظ حف ى عل رص الح

 .مستدام
 

اون بالتع ه وتوطين ارى الحب طائر إلكثار مستقبلية خطة عن وكشف
المتحف ارة زي ى إل واطنين الم ا داعي للحبارى٬ الدولي الصندوق مع
ة مدين رق ش يالن بعس ني الوط يم القص نزه مت ي ف ارى الحب أوى وم
ة العربي ارات واإلم ة المملك ن بي دائم تعاون كثمرة يأتي الذي بريدة٬

الشقيقة  .المتحدة
 

ربحي غير  صندوق
 

ي٬ ربح ير غ ندوقا ص ارى الحب ى عل اظ للحف دولي ال ندوق الص د يع
ة مظل ت تح ل ويعم الم٬ الع ي ف واع األن ظ حف اريع مش بر أك د وأح
ز المراك ن م ة دولي بكة ش إدارة ى عل يشرف ث حي أبوظبي٬ حكومة

االنقراض ب دد المه ائر الط ذا ه ار بإكث ة ار.المتخصص إط ي وف
12



ة العربي ة والمملك دة المتح ة العربي ارات اإلم ن بي دائم ال اون التع
ز والمرك ف المتح ذا ه يس تأس ي ف ندوق الص هم أس عودية٬ الس
ي ف المستفيضة خبراته خالل من القصيم٬ منطقة في الدائم اإلرشادي
ارى الحب ائر ط ار إلكث ة المتخصص ز المراك ن م ة دولي بكة ش إدارة

انتشاره نطاق امتداد على أعداده وزيادة عليه٬ الحفاظ  .بهدف
 

محدود ال  دعم
 

ماجد ارى الحب ى عل اظ للحف دولي ال للصندوق دب المنت العضو عبر
ة العربي ارات اإلم ة دول رئيس ل ان االمتن ن ع وري٬ المنص ي عل
ادة إع مشروع ة رعاي ى عل ان٬ نهي آل د زاي بن خليفة الشيخ المتحدة
داد امت ى عل رى األخ دول وال ارات اإلم ة دول ي ف ارى الحب وطين ت
تقدم كما إفريقيا٬ وشمال آسيا في الطائر لهذا الطبيعي االنتشار نطاق
وات للق ى األعل د القائ ب نائ بي أبوظ د عه ي لول دير والتق كر بالش
ى عل اظ للحف دولي ال ندوق الص إدارة س مجل س ورئي لحة المس
تمر المس ه دعم ى عل ان٬ نهي آل د زاي ن ب د محم يخ الش ارى٬ الحب
ى عل للمحافظة الدولي التعاون وتكثيف المحميات٬ إلنشاء وتوجيهاته

أنه.الحبارى المنصوري ذه«وأكد ه كل ق تحقي الممكن من كان ما
د العه ي وول ة الدول س رئي ن م دود الالمح دعم ال وال ل ات النجاح
واستدامة التراث على بالمحافظة الوعي بنشر واهتمامهما للصندوق٬

البيئة وحماية الطبيعة على والمحافظة للصقارة العريق  .»اإلرث
 

مستقر بيئي  نظام
 

الصندوق في واالتصال التعليم قسم من الشامسي مبارك علي أوضح
أن ارى٬ الحب ى عل اظ للحف ة«الدولي منطق ي ف قاء األش ع م اون التع

الصندوق الة رس سياق في يندرج السعودية العربية والمملكة القصيم
ي ف ا عليه ة والمحافظ ارى٬ الحب داد أع ادة زي ى إل ة الرامي ة العالمي
الوعي وتعزيز األنواع٬ على للحفاظ الفعال التدخل خالل من البرية٬
تقر مس ئي بي ام نظ ى عل اظ الحف ي ف ارى الحب ائر ط ودور ة بأهمي
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أن.»ومتوازن المشاريع«وأضاف ن م د لمزي ة مقدم اون التع ذا ه
ة المملك ي ف قاء األش مع المشتركة تزازه»المستقبلية اع عن ا معرب ٬

ة منطق ير أم ود وبجه الصعيد ذا ه ى عل المملكة تبديه الذي باالهتمام
دالعزيز٬ عب ن ب سعود ن ب مشعل ن ب فيصل دكتور ال األمير القصيم
ع م عة الواس ه خبرات ادل تب ي ف دا جه ألو ي ن ل ندوق الص أن دا مؤك

المستدام البيئي النظام تعزيز في اإلستراتيجيين  .شركائه
 

الحبارى  طائر
 

ة والتراثي ى األول دة الطري و وه ة٬ العربي رة الجزي به لش ز رم
ولصقورهم لهم الكبير التحدي يشكل وهو  .للصقارين٬

 
ى عل بعضها ى وتبق أقطار٬ عدة وفي الكيلومترات آالف عبر يعيش
ترات الكيلوم آالف بعد على الشتاء يقضي معظمها أن إال العام٬ مدار

التكاثر مناطق  .من
 

الغذاء من الموجود  يأكل
 

ل مث الصغيرة ات والفقاري الالفقاريات ويصطاد الحيواني٬ أو النباتي
الصغيرة والقوارض  .السحالي

 
ر كمص ا إفريقي مال وش ة العربي رة والجزي يا آس وب جن ي ف د يتواج

الغربية أوروبا من وقسم والمغرب٬ وليبيا وتونس  .والجزائر
 

عليه الصيد كثرة بسبب لالنقراض  .معرض
 

السعودية أقامت حيث االنقراض٬ من لحمايته األسر في اآلن يخضع
فراخه إطالق ادة وإع اره٬ وإكث ه علي للمحافظة محميات واإلمارات

الصحراوية الحياة في  .لتعيش
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الحبارى على للحفاظ الدولي الصندوق  أهداف

 
واألساسية التطبيقية األبحاث  إجراء

 
ل داخ وع الن ى عل ة للمحافظ ز والمراك اريع المش ن م بكة ش اء بن

الدولية الشراكات خالل من ودعمها وخارجها٬ الطبيعية  الموائل
 

ة التنمي م دع مواصلة ع م واع٬ لألن تدام المس لالستخدام املة ش إدارة
االنتشار دول في والبيئية واالقتصادية  االجتماعية
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لتاريخ الصحفي 15/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التمورعنوان بأسعار تهبط المعروض رمضان%30وفرة بموسم

الخبر الخبراالثنين-20/05/2019-15/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20480العددالكاتب 1تكرار

التمور بأسعار تهبط المعروض رمضان%30وفرة  بموسم

المبيعات45% في  انخفاض

 

التمور من المعروض في  وفرة
 
 

الصاعدي المنورة-يوسف  المدينة

 

ع تراج ى إل ان رمض م موس ي ف ور التم ن م روض المع رة وف أدت
و لنح عار رائية%30األس الش درة الق اض انخف ة خلفي ى عل

ورة بص وق الس ى عل رت وأث اع٬ القط ادت س دة عدي وهات وتش
ة رورة.ملموس بض ور التم اع قط ي ف براء وخ املون متع ب وطال

خصوًصا٬ روة ث يعد الذي للمنتج أسعار مؤشر وتفعيل السوق تنظيم
الـ رمضان15خالل شهر موسم فيها يصادف ال الذي القادمة سنة

األسعار في مبالغة شهد الماضي العام أن إلى مشيرين اإلنتاج٬ دورة
16



ن التخزي ى عل دام اإلق بب بس اطق؛ المن ض بع راج ح احات س ي ف
خسائر تبعه الذي األمر القصيم؛ منطقة في حصل كما هائلة٬ بكميات

المناطق أغلب في الحالي الموسم خالل القطاع في  .للمستثمرين
 

قطاع أن المنورة٬ المدينة في التمور طائفة شايخ اللهيبي محمد وأكد
ه٬ ثروت ى عل اظ للحف املة؛ ش ة مراجع ى إل ة ماس ة بحاج ور التم
ب الطل ي ف ع تراج ن م الي الح ان رمض ي ف ل حص ا م أن ًحا موض
إعادة ة وأهمي السوق وائية عش ى عل ر مؤش المعروض ي ف ادة وزي
الشراء؛ على والزوار المعتمرين إقبال تراجع مع خصوصًا التنظيم٬
ن المعتمري ى عل رة العم رسوم وفرض الشرائية القوة ضعف نتيجة

ة العمال اليف تك اع وارتف السوق أثر ت ب جان إلى وأشار.المتكررين
وتفعيل السوق تنظيم ضرورة إلى تمور مصنع صاحب السعدي فايز
ال إقب ة نتيج الي الح م الموس خالل حدث ا م ادي لتف لألسعار؛ مؤشر
ادة لزي ًبا تحس التخزين؛ رض بغ ة؛ بالجمل راء الش ى عل تثمرين المس
ف خال السوق أن ى إل يًرا مش رمضان٬ في بالتمور والمتاجرة الطلب
دل بمع ب الطل ي ف ا تراجًع ة التجزئ واق أس هدت وش ات٬ التوقع

تراجع%??نحو ى إل يعود قد السبب وأن الماضية٬ المواسم عن
ة نتيج رين؛ والمعتم واطنين الم ن م تهلكين المس دى ل رائية الش وة الق
الشرائية وة الق ا أهله عن ود المعه دان البل بعض في العمالت تراجع

التمور  .في
 

ن متطفلي دخول ل مث تشوهات من يعاني التمور قطاع أن إلى وأشار
كبير بشكل عليه تؤثر وبأسعار جودة أقل بمنتجات وإغراقه به .كثر
تراجع ليهم س سلطان ورة المن ة المدين في التمور سوق دالل وأرجع
ن التخزي ادة زي ى إل ود المعه خالف الحالي٬ رمضان خالل األسعار

والتجار المزارع أصحاب جانب  .من
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لتاريخ الصحفي 15/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر خاللعنوان السدود بعض في المياه ومنسوب األمطار كميات عن الماضية24نشرة ساعة

الخبر الخبراالثنين-20/05/2019-15/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

خالل السدود بعض في المياه ومنسوب األمطار كميات عن نشرة
الماضية24  ساعة

 

 
 واس-الرياض

على هطلت التي األمطار كميات عن نشرة والزراعة والمياه البيئة وزارة أصدرت
المملكة مناطق خالل,بعض السدود بعض في المياه الماضية24٬ومنسوب ساعة

العامة والهيئة للوزارة التابعة المناخية األرصاد محطات من الواردة التقارير حسب
البيئة وحماية  :لألرصاد

المناطق بعض في األمطار بكميات بيان يلي  :وفيما
 

األمطار:أوال  :كمية
 

الرياض  :منطقة
عفيف شرق  ملم0.20شمال
عفيف غرب  ملم3.20جنوب

 ملم1.40الجامعية

 
المكرمة مكة  :منطقة

الخرم/القنفذة  ملم84.00ثالثاء
الدائري الشفاء  ملم42.40طريق
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 ملم0.40الفانجة
يزيد  ملم7.40بني
 ملم9.60السديره
 ملم5.20الحفاير

الشمالية  ملم0.60العرضية
 ملم6.60القنفذة
 ملم1.80العفيرية
 ملم2.20رنية

الجديد  ملم10.60الموية
مالك بني  ملم8.60القريع

سعد  ملم36.40بني
الهدا الكر  ملم5.60طريق

 ملم0.40الريان
 ملم12.00ثريبان
وج  ملم25.00وادي

الحرم غرب  ملم1.00شمال
 ملم42.40الهدا
 ملم2.60يلملم

الشراع  ملم0.20حرة

 
المنورة المدينة  :منطقة

الحمنه شرق  ملم0.20شمال
القصيم  :منطقة

 ملم3.00بريدة
الجواء  ملم2.20عيون
 ملم2.20البدائع
 ملم2.00شري
 ملم0.50الرس

الصقور  ملم2.00عقلة
 ملم1.20عنيزة
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 ملم1.20البكيرية
 ملم1.00دخنه
 ملم0.20الفوارة

 
عسير  :منطقة

 ملم51.00ابها
 ملم11.00بيشة
 ملم24.00بللسمر
 ملم36.00محايل
عامر  ملم12.00آل
 ملم5.00طريب
 ملم15.00مزهر
 ملم3.40الشعف
 ملم36.20الفرشة

المنظر  ملم0.40ثلوث
 ملم23.60خاط

ألمع  ملم1.40رجال
بشر بني  ملم2.40سبت
 ملم6.20الماوين
 ملم13.00العين
 ملم33.00الفرعة
 ملم3.80المهلل

بارق  ملم8.20غرب
الحياة  ملم4.20وادي

بشر بني سبت  ملم2.20شمال
 ملم1.20مهر
 ملم11.00الواديين
 ملم28.40عفراء

 ملم2.00العسران
ضلع  ملم1.80عقبة
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 ملم4.00الزيمه
عبيدة  ملم1.00سراة
 ملم0.20الحمنه

 
جازان  :منطقة
الشمالية  ملم0.60الموشت

 ملم0.20هروب
 ملم2.20صامطة
 ملم0.20مجعر

 
الباحة  :منطقة

 ملم32.00بيده
 ملم14.00بلجرشي
 ملم3.00المخواه
 ملم43.00االجاعدة
 ملم40.00الباحة
 ملم14.50العقيق

 ملم2.60الشعراء
 ملم32.60الحابس
 ملم26.60الكراء

الحابس  ملم3.40حصن
الحائط  2.20كرا

 
الرياض  منطقة

 متر1.70األحمر
 متر1.70األرطاوية
 متر4.10البوضة
 متر3.30الجزر
 متر2.90الحفنه
 متر1.70الجفير
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 متر6.00الحائر
بالمجمعة  متر6.00الحائر

 متر4.90الحريق
بالوشم  متر2.70الحريق
 متر1.00الحلوه
 متر2.80النحابج
 متر3.90الخروعيه
 متر3.80السدبرية
 متر2.90الشحمه
 متر2.00الشعراء
 متر5.80الغاط
 متر4.80للبل

 متر1.70الفحيحيل
 متر2.80الفوارة
 متر2.50القويعية
 متر4.40المجمعه
 متر5.70المشقر
 متر4.50المعنى
 متر3.70المهدية
 متر5.80الهدار
 متر0.50تمير
 متر5.50جالجل
 متر1.90حجيال
 متر2.90حايجه
 متر1.90حراضه

عروى  متر1.50حنفة
سدير  متر0.50روضة
الغدير  متر1.40شعيب
 متر5.15صلبوخ
 متر4.00ضرماء
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بالزين  متر4.00عسيالن
 متر1.65عضيدان
 متر1.50عنان
 متر1.50قبيبان
 متر1.30لبن
 متر2.90لصاد
 متر3.10مرات
 متر5.20مزوى
 متر2.50نمار

 
المكرمة مكة  منطقة

الدوم  متر1.00ام
بشوقب  متر11.50الجذية

 متر17.00الجناح
 متر5.00الراغية
 متر5.00الرامه
 متر1.50السبعان
 متر14.00العطاء
 متر3.00اللقيطه
 متر6.00المحند
 متر9.00بسل

بالكامل  متر1.50بطحان
 متر6.00تربه
 متر5.00ثماله
 متر7.50داماء
 متر31.85رابغ

 متر4.00شوان
 متر6.00ضراء
 متر1.50ضري
 متر4.00عمت
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المسلح  متر2.00فيضة
 متر8.00قراض
 متر16.00قرن
 متر2.50قتونا
 متر2.00كتنه
 متر5.00كالخ
 متر4.00لبه
 متر13.30مرواني
 متر6.00ملكان
 متر9.00ميسان
حلي  متر31.59وادي
فاطمة  متر10.50وداي

 متر12.00ويح
 متر1.00باصب
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لتاريخ الصحفي 15/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ساجرعنوان بمركز الجراد مكافحة أعمال سير يتفقد الرياض بمنطقة البيئة وزارة فرع عام مدير

الخبر الخبراالثنين-20/05/2019-15/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 2تكرار

أعمال سير يتفقد الرياض بمنطقة البيئة وزارة فرع عام مدير
ساجر بمركز الجراد  مكافحة

 

 

 واس-الدوادمي
الفراج ماجد الدكتور الرياض بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير قام
مدير يرافقه ساجر بمركز الصحراوي الجراد لمكافحة العمل لسير تفقدية بزيارة أمس٬
ن ب حسين الدوادمي بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة لمكتب التابعة ساجر وحدة

العتيبي  .فارع
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الرش أعمال على ميدانياً الفراج زارع,ووقف الم ي ف ة العامل ة الميداني الفرق ب ى والتق

ة,المصابة الجوي ة المكافح ائج ونت ا به المعمول والخطط العمل سير كيفية على وأطلع
اإلمكانات كافة وتسخير الجهود٬ ببذل االستمرار مواصلة على الجميع حاثاً واألرضية٬

الزراعية المحاصيل لحماية انتشارها من والحد األفة هذه على  .للقضاء
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لتاريخ الصحفي 15/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمنطقةعنوان المياه خدمات مشاريع سير على يطلع الجوف أمير

الخبر الخبراالثنين-20/05/2019-15/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد379العددالكاتب 1تكرار

بالمنطقة المياه خدمات مشاريع سير على يطلع الجوف  أمير
 

 

الشمال-القريات  :نبض
في الجوف ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب واف ن ن ب فيصل ير األم الملكي السمو صاحب استقبل
رب الطوي د محم ن ب دالعزيز عب المهندس بالمنطقة المياه خدمات عام مدير اليوم٬ باإلمارة مكتبه
المشروعات ال أعم وسير بالمنطقة وفروعها بالمديرية العمل سير عن عرضًا لسموه قدم الذي
سعود آل دالعزيز عب بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم أساسها حجر وضع التي التنفيذية

هللا- الجوف-حفظه لمنطقه زيارته ا.أثناء إنجازه م ت التي األعمال عن لشرح سموه واستمع
ى عل الواقعة رى الق ط رب ال أعم ٬وعن ات القري بمحافظه المعالجة المياه فائض بحيرة لتجفيف
توسعة مشروع وتدشين اء االنته بعد بها العمل تم التي بالمياه لتغذيتها القريات بسيطاء مياه خط

مؤخرًا بسيطاء  .محطة
 

ة العام ة المديري مشاريع عن رًا ٬تقري رب الطوي دس المهن من الجوف ة منطق ير أم سمو وتسلم
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عام نهاية حتى الشبكات تغطية ونسب المياه  .م2018لخدمات
 

المملكة ة رؤي أهداف ق وف العمل ة ٬أهمي واف ن ن ب فيصل ير األم سمو اظ2030وأكد بالحف
المياه كميات استهالك من تقلل التي الحديثة بالطرق واالستزراع المائية الموارد  .على
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لتاريخ الصحفي 15/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحيوانات50عنوان لمعنفي غرامات لایر ألف

الخبر الخبراالثنين-20/05/2019-15/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد16775العددالكاتب 1تكرار

الحيوانات50 لمعنفي غرامات لایر  ألف

 

بالمحل المخالفات يرصد البيئة  )اليوم(مراقب
 

بشيت بو  الدمام-بيان

ات للحيوان ا مخالف ال مح رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف زم أل
الحيوان ب ق الرف م قس مسؤول وأكد المريضة٬ الطيور بمعالجة فورا بالشروع والطيور

د الفرع ة.ب المركزي ة الغرف ن م واردة ال ات البالغ الل خ ن م ه أن اجي٬ الح ي عل
كشفت أن د بع الحيوان٬ ب ق الرف ام نظ تخص ات مخالف ضبط تم والطوارئ للمعلومات
نظافة عدم إلى إضافة والمهملة٬ المريضة القطط من مجموعة وجود الميدانية الجوالت

29



أخرى مخالفات جانب إلى والتكييف٬ التهوية وسوء  .المحل
 

زام إل م وت بالمحل٬ المريضة القطط ع جمي ى عل تحفظت الفرع إدارة أن الحاجي وأكد
ة متخصص ة بيطري ادة عي ي ف ا ومعالجته ا وتنزيله ا وتحميله ا بنقله أة المنش احب ص
ل بتعدي ذاره إن تم كما ذلك٬ يثبت ما وإحضار الشخصي٬ حسابه على األليفة بالحيوانات

الل خ ات المالحظ ك ت24تل تم تى ح ه بمتابعت ت قام ة الجه أن حا موض اعة٬ س
ك ذل رار تك دم بع ده وتعه المريضة٬ ات الحيوان ة ومعالج المالحظات وتعديل استجابته
ة الالزم ة والمخالف ة العقوب ع لوض وزارة ال ى إل ا ورفعه ة مخالف بط بض ه يعرض ا مم

 .بحقه
 

م رع الف دير م ح أوض ه٬ جانب ن إدارة.م ب الحيوان ب ق الرف م قس أن يري٬ المط امر ع
ن م واردة ال ات البالغ ن م مجموعة ام الع دار م ى عل تقبل يس الفرع ب ة الحيواني ثروة ال
ور طي ع بي كمحالت ة البيطري آت المنش ضد والطوارئ ات للمعلوم ة المركزي ة الغرف
ام بنظ ا التزامه دى وم ا عمله ة ومتابع ة٬ البيطري ادات والعي ة٬ األليف والحيوانات الزينة
ل أق ي ف ا معه ل التعام م يت ث حي البيطرية٬ الطبية المهن مزاولة ونظام بالحيوان الرفق

ن ثروة48م ال إدارة ب ة البيطري آت والمنش الحيوان ب ق الرف مي قس خالل ن م اعة س
الفرع ب م.الحيوانية ت ن.ولف ل الحيوان ب ق الرف م بقس ال متمث رع الف أن ى إل المطيري

ال إهم أو إساءة أو اك بانته وم تق ة حيواني أو ة بيطري منشآت أو راد أف أي ع م اون يته
إلى فيها الغرامات تصل وقد رار50للحيوانات٬ تك ال ح ي ف مضاعفتها تتم لایر ألف

ا يحدده جهات أو مالكها لدى الضرورة عند الحيوانات على التحفظ سيتم كما المخالفة٬
حسب ك وذل ذلك٬ ب الخاصة ات النفق ل ك الحيوانات مالك تحمل مع بالفرع المختصون
ن والمهتمي والمقيمين المواطنين طالب كما الوزارة٬ من الصادرة والتنظيمات التعليمات
د عن والطوارئ ات للمعلوم ة المركزي ة الغرف ع م بالتواصل ة بالمنطق بالحيوان بالرفق
ي ف ات لحيوان ة فندق أو الحيوان٬ ب ق الرف لنظام انتهاك أو إساءة أي مالحظة أو مشاهدة
دون ة البيطري ة الطبي ن للمه ممارسة أي أو الوزارة٬ قبل من لها مرخص غير منشآت

مرخصة  .شهادة
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لتاريخ الصحفي 15/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الريفية12":الزراعة"عنوان التنمية لدعم لایر النخيل..بليون سوسة بحشرة اإلصابات وانخفاض

الخبر الخبراالثنين-20/05/2019-15/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد20499العددالكاتب 1تكرار

الريفية12":الزراعة" التنمية لدعم لایر اإلصابات..بليون وانخفاض
النخيل سوسة  بحشرة

 

بقيمة أعوام سبعة مدى على الريفية التنمية برنامج لایر12إطالق (بليون  )الحياة.

ذياب-الدمام  رحمة

راء الحم ل النخي ة سوس رة بحش ابة االص أن ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فت كش
من الى0,86انخفضت المئة العام0,71في المئة اذ2018في اتخ ى إل يرة مش ٬

ية القياس المواصفات ل دلي إصدار بر ع ة المملك ي ف ور التم صناعة لتطوير إجراءات
اف آى ة أربع خالل من السعودية التمور عالمة وإطالق منتجاتها٬ جودة ورفع للتمور٬

المملكة وخارج داخل للتسويق  .منفذ
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ام لع ا تقريره ي ف وزارة ال ت اع2018واستعرض قط ي ف تجدات والمس ات اآللي ٬
ة بقيم وام أع بعة س دى م ى عل ة الريفي التنمية برنامج إطالق إلى مشيرة 12الزراعة٬

ل وتأهي لایر٬ ون ة1600بلي الجنوبي اطق المن ي ف ة الزراعي درجات الم ن م ار هكت
وإصدار للمملكة٬ ام263الغربية ع اً زراعي ادة2018ترخيصاً ي14,06بزي ف

ام ع ي ف مقارنة تأسيس2017المئة ى عل ة والموافق ة٬15٬ تعاوني ة زراعي ة جمعي
طرح ى إل االقفاص10إضافة ام بنظ ائي الم تزراع االس اريع لمش تثمارية اس ب حقائ

بـ الزراعية المهن في العاملين ودعم لایر3.5العائمة٬  .بليون
 

و زارعين٬ الم لصغار ة الزراعي دات والمع األدوات توفير إلى د1400وأشارت مقع
ة الزراعي ات الممارس ر تطوي ادرة مب من ض ي الزراع ال بالمج ة الفني ن للمه دريبي ت

 .السليمة
 

من البيطرية الخدمات مستوى رفع تم الحيوانية٬ الثروة مجال ى35وفي ال ة المئ ي ف
ع39 يجمي ة البيطري دات والوح ادات للعي ة الالزم االحتياجات أمين ت بر ع ة المئ ي ف

بـ ية والفيروس ة البكتيري ة البيطري ات اللقاح وإنتاج المملكة٬ ة44مناطق جرع ون ملي
و فيروسي٬ التشخيصية74لقاح ارات االختب إجراء ى ال إضافة بكتيري٬ لقاح مليون

لـ الحقلية المسوحات من والعديد ين300والمحجرية التحس برات مخت ي ف اختبار ألف
ر وف األعالف ة زراع اف إيق ادرة ومب رار ق أن ة مبين اجر٬ المح برات ومخت ة البيطري

مكعب7.5 متر  .بليون
 

ة نتيج دهور مت ة المملك ي ف المراعي ال ح أن ب وزارة ال رت أق البيئي٬ المستوى وعلى
دي٬ التقلي الراعي ى عل رط المف واالعتماد المواشي٬ أعداد في كالنمو المتعددة للضغوط
نزه٬ الت اء أثن لبية الس ات والممارس اب واالحتط اورة المج دول ال ن م ان قطع ول ودخ
تراتيجية االس وتحديث ة مراجع ى عل العمل وسيتم الجفاف٬ وفترات العمراني والتوسع
ة التنظيمي ر واألط ات الممكن ير توف دف به ة٬ المملك ي ف ة الطبيعي ي للمراع ة الوطني

البيئية الموارد على للمحافظة للمراعي المستدامة والتنمية  .المناسبة
 

رة المعم األشجار بعض اذ إنق ى عل الماضية ترة الف خالل ت عمل ا أنه الوزارة وأكدت
ض بع ي ف نزهين المت ض لبع لبية الس ات للممارس ة ونتيج الحرق ب ررت تض تي ال
ي ف االنقراض ب ددة والمه ادرة الن ة النباتي األنواع ب ة قائم داد إع ى عل والعمل اطق٬ المن
ار واختي ا٬ وحمايته ا إكثاره ب يتطل تي ال ع والمواق واع لألن األولويات ووضع المملكة٬
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ا لحمايته ريع الس دخل للت ة وبحاج ادرة ن أو ة مهم ًا أنواع وي تح تي ال ة البيئي ع المواق
لذلك األولوية  .ووضع

 
ر ونث ع لجم ة وطني ة حمل ذ تنفي م ت التصحر٬ مكافحة مجال في أنه الوزارة٬ وأوضحت
الوضع م لتقيي براء خ مع بالتعاون المملكة مناطق بعض وزيارة الرعوية النباتات بذور

التأهيل وإعادة الحماية وأولويات اليات واقتراح الطبيعية٬ للمراعي  .الراهن
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لتاريخ الصحفي 15/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المقبلعنوان األربعاء عدن وخليج األحمر البحر لدول البيئة وزراء اجتماع تستضيف المملكة

الخبر الخبراالثنين-20/05/2019-15/09/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

وخليج األحمر البحر لدول البيئة وزراء اجتماع تستضيف المملكة
المقبل األربعاء  عدن

 

اإللكتروني-متابعة   الرياض

البيئة وزراء اجتماع ستستضيف المملكة بأن األحد اليوم البيئة وحماية األرصاد أعلنت
اء األربع وم ي ة المنطق ي ف ة البيئي األوضاع ة لمناقش دن ع ج وخلي ر األحم البحر لدول
ع موق ي ف مي الرس ابها حس بر ع اد لألرص ة العام ة الهيئ ت أعلن بما حس ك وذل ادم٬ الق

االجتماعي  ".تويتر"التواصل
 

غرارة أبو زياد البرفسور "وقال األحمر: البحر دول بين المشترك التنسيقي االجتماع
بالمنطقة البحرية البيئة لحماية يهدف عدن  "وخليج
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لتاريخ الصحفي 15/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر القنفذةعنوان في حلي بمركز المياه شبكة منها..تشغيل نسمة5700يستفيد

الخبر الخبراالثنين-20/05/2019-15/09/1440تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

القنفذة في حلي بمركز المياه شبكة منها..تشغيل 5700يستفيد
 نسمة

 

 
 واس-الرياض

القنفذة محافظة في حلي بمركز المياه شبكة تشغيل الوطنية المياه شركة  .أعلنت
 

ن ب عصام دس المهن ة المكرم ة مك ة منطق بمحافظات اه المي خدمات عام مدير وأوضح
ول بط اه مي بكة ش ن م ون يتك روع المش أن تي٬ الثبي الم ي٬)1000(س طول تر م

تخدم جديدة منزلية تفيد)600(وتوصيالت سيس ا كم والخيع٬ الصفة حيي تخدم عقار
من أكثر ي5700٬منها حل سد ن م اه المي خط من هو التغذية مصدر أن مبيًنا نسمة٬

بسعة خزانين ن ع فضًال المالحة٬ اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ن ر3000وم مت
و مكعب1000مكعب  .متر

 
ة مك ة لمنطق ة التابع ز والمراك المحافظات ع جمي ة بخدم الشركة ام اهتم تي الثبي د وأك
ق وف تكمالها واس اه المي بكات ش وتحديث الكافية٬ بالكميات المياه إيصال كذلك المكرمة٬

المعتمدة والبرامج  .الخطط
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لتاريخ الصحفي 15/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر كاريكاتيرعنوان

الخبر الخبراالثنين-20/05/2019-15/09/1440تاريخ كاريكاتيرتصنيف

الرصد17035العدد0الكاتب 1تكرار
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