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المحلية _ _ المستجدات  أهم
وقطاعاتها _ _ بالوزارة العالقة ذات  المقاالت
عامة 1 7 ومؤشرات  تقارير

والزراعة 8 11 المياه و البيئة وزارة عام-أخبار  

المالحة _ _ المياه لتحلية العامة المؤسسة  أخبار
البيئة _ _ حماية و لالرصاد العامة الهيئة  أخبار
الفطرية _ _ للحياة السعودية الهيئة  أخبار
الوطنية _ _ المياه شركة  أخبار
للحبوب _ _ العامة المؤسسة  أخبار
للري _ _ العامة المؤسسة  أخبار
الزراعية _ _ التنمية صندوق  أخبار
عالمية _ _ والزراعة-أخبار المياه و البيئة  

الردود 12 14 و  الشكاوى

 الحوادث _ _
 كاريكاتير _ _
 اإلعالنات _ _



 

لتاريخ الصحفي 16/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المحاصيل5عنوان خسارة دون الجراد على للقضاء حلول

الخبر الخبرالثالثاء-21/05/2019-16/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6808العددالكاتب 1تكرار

المحاصيل5 خسارة دون الجراد على للقضاء  حلول

 
 
 
 
 

عسيري:جازان  سعاد

ة لحماي دخل بالت والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ي المواش ي مرب ن م عدد ب طال ا فيم
ا وغيره ه٬ والفواك والخضار ح القم أو األعالف ة زراع واء س ة٬ الزراعي المحاصيل
دوى الع ي ف الباحث دد ح ثرة٬ بك المنتشر الجراد من النباتي والغطاء المراعي٬ وكذلك

دقجي٬ بن دالرحمن عب ف يوس حة الص ر لوزي ابق الس ار والمستش ية ول5الفيروس حل
المحاصيل خسارة دون الجراد على  .للقضاء

 
كبيرة  خسائر

 
لـ ا الهفت سعود المواشي مربي رابطة رئيس وطن«قال إن»ال من«٬ األول المتضرر

األعالف ة زراع أن ى إل يرا مش مواٍش٬ مربي أو مستهلكا كان سواء المواطن٬ الجراد
ى إل تقليصها ى%30تم تبق ا م ى عل سيقضي اآلن والجراد ة٬ البيئ وزارة ل قب ن م

 .»منها
 

اآلفات  رصد
 

بندقجي جداول?5حدد ضبط هي المحاصيل٬ خسارة دون الجراد على للقضاء حلول
يل المحاص د بع رة مباش رث والح ة٬ الفارغ ي األراض رث ح ادة وإع ات٬ اآلف د رص
من أو ر الغم ام بنظ ري ال تخدام واس ة٬ الترب ي ف الجراد بيض وجود ادي لتف المصابة
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أو ة البيئ على أضرار لها ليس مبيدات استخدام إلى إضافة المحورية٬ الرشاشات خالل
المحاصيل تسمم في تتسبب أو  .اإلنسان

 
الـ  5الحلول

 
اآلفات01 رصد جداول ضبط  إعادة
 
الحيوية02 والمبيدات العضوية المبيدات  استخدام
 
الصناعية03 األقمار تستخدم برامج خالل من الجراد مواقع ورصد  تتبع
 
الفارغة04 األراضي حرث  إعادة
 
المحورية05 الرشاشات خالل من أو الغمر بنظام  الري
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الخبر تفاصيل

الخبر الحشرات:المدينةعنوان لمكافحة خاطئ رقم

الخبر الخبرالثالثاء-21/05/2019-16/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19260العددالكاتب 1تكرار

تكاثره»البلدي«دفع لمنع طارئة  لجلسة

الحشرات:المدينة لمكافحة خاطئ  رقم
 

 

الجوال رقم في الخطأ عن المدينة منطقة أمانة  .اعتذار
 
 

المنورة(»عكاظ«  okazmad5@)المدينة

ببالغات الخاص الجوال رقم في الخطأ بسبب للمواطنين المنورة المدينة أمانة اعتذرت
حسابها على نشرته الذي الحشرات  .مكافحة

أو القصيرة ائل الرس أو االتصال بر ع البالغات الستقبال الصحيح الرقم نشر وأعادت
الرقم على الساعة0581239756الواتساب مدار على وذلك ٬. 
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د عق ى إل دي البل المجلس المنورة المدينة أنحاء في انتشرت التي الجراد أسراب ودفعت
رع وف ة األمان اركة بمش وذلك الحشرات٬ مكافحة خطة تنفيذ لمتابعة أمس طارئة جلسة

طيبة جامعة من المختصين وبعض والزراعة والمياه البيئة  .وزارة
 

وي النب المسجد ة وكال ع م ة األمان ل وتعم الجراد٬ ة لمكافح ان اللج ن م عددا شكل كما
بشكل اثره تك ى إل أدت للجراد ة الجماعي الهجرة أن إال الجراد٬ ة لمكافح ي يوم بشكل

 .كبير
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الخبر تفاصيل

الخبر اإلماراتيعنوان البيئة السعودي:وزير التمور لقطاع تتجه استثمارات فرص

الخبر الخبرالثالثاء-21/05/2019-16/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19260العددالكاتب 1تكرار

اإلماراتي البيئة السعودي:وزير التمور لقطاع تتجه استثمارات  فرص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الجمال المنورة(نهلة  nahlah_aljammal@)المدينة

لـ الزيودي ثاني باإلمارات والبيئة المناخي التغير وزير اجتماعات»عكاظ«أكد وجود
السعودية مع بالتعاون التمور قطاع في استثمارية فرص إلطالق القادمة األيام  .خالل

 
ال ركات«:وق الش ع م ارات اإلم ي ف ركاتنا ش ابين م ل للتواص ة عظيم ة فرص ذه ه

والتسويق الترويج وتبادل التعاون ليتم بالمملكة  .»الموجودة
 

ي ف ل بالعم ي للرق تراتيجية إس خطوة د يع ور للتم دولي ال س المجل تأسيس أن وأوضح
اء أنح ع جمي ى إل ة المنطق ي ف تراتيجي إس ج منت من ة وتحويل ور٬ والتم ل النخي اع قط

 .العالم
 

اع القط ذلك وك ة المحلي ات والمؤسس وزارة ال توى مس ى عل ارات اإلم ود وج أن اد وأف
ات٬ القطاع ع جمي ي ف عودية الس ع م ل نعم دا وأب ا دائم ا أنن ى إل ير تش الة رس اص الخ

الغذائي األمن يخص الذي القطاع هذا مثل مهم قطاع في  .خصوصا
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الزيودي دا«:وأضاف ج ة عالي ة إيجابي روح تخللته مميزا كان التمور مجلس اجتماع
ديم تق بعد المطلوب٬ بالشكل المجلس بانعقاد باقي3تبشر ذلك وك مصادقتها ى عل دول

القطاع هذا لرقي وتنفيذية إستراتيجية خطط إلى المرئيات لتحويل  .»الدول
 

ه بقول ن اه«:وبي والمي ة البيئ ر وزي ع م ات النقاش الل خ ن وم ارات اإلم ي ف ن نح
ا٬ عموم ة المحلي ات المنتج تسويق ى إل نسعى الفضلي عبدالرحمن المهندس والزراعة
ز والتركي الضوء لتسليط اإلمارات لدى توجه ويوجد خضروات٬ أو فواكه كانت سواء
ة غذائي كإضافة ه ب ارات اإلم تتميز الذي القادمة٬ المرحلة في النوق حليب على الكبير
ع م د جدي ن م اون التع يعزز س ذا وه ير٬ كب كل بش الم الع ول ح ودة موج ير غ يزة مم

عالميا له للترويج  .»السعودية
 

اد أف الخليجي٬ تثمار االس ز وتعزي السعودية داخل اراتيين اإلم المستثمرين دعم وبشأن
ومتاحة«:بقوله دا ج يرة كب رص والف ارات٬ واإلم السعودية ن بي يق تنس مجلس يوجد

لألفضل نطمح ودائما مجاالت كافة في  .»لالستثمار
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الخبر تفاصيل

الخبر الممتلئعنوان السد داخل الجيب للسيارة التواصل بمنصات فيديو مقطع

الخبر الخبرالثالثاء-21/05/2019-16/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2894العددالكاتب 1تكرار

سد..شاهد باقتحام االستعراض بأعجوبة"نبا"حاول فنجا  بالبشائر

الممتلئ السد داخل الجيب للسيارة التواصل بمنصات فيديو  مقطع

 

الحارثي  عسير-سويد

سد اقتحم رباعي دفع سيارة لقائد فيديو مقطع االجتماعي٬ التواصل مواقع رواد تداول
ا"وادي االستعراض"نب اوًال مح عسير٬ ة منطق شمال ائر٬ د.بالبش قائ ديو الفي ر وأظه

معّرًضا يول الس اه بمي ئ الممتل د الس ل داخ ن م بصعوبة الخروج يحاول وهو المركبة
للخطر  .حياته

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/svMw1K6jYO8 
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الخبر تفاصيل

الخبر مدنعنوان أربعة في الطبيعي لوضعها المحالة المياه ضخ عودة تؤكد الشرقية مياه

الخبر الخبرالثالثاء-21/05/2019-16/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 16تكرار

المحالة المياه ضخ عودة تؤكد الشرقية مياه
مدن أربعة في الطبيعي  لوضعها

 

 واس-الرياض
ر الخب ومحافظة دمام ال لمدينة المحالة المياه ضح الشرقية مياه بدأت
االنكسار معالجة انتهاء بعد تنورة ورأس وتوابعها القطيف ومحافظة
ات لخزان ذي والمغ ق٬ مراف ركة ش ة بمحط ة المنتج اه المي ط خ ي ف
ام أي الخمسة خالل ل الجبي ي ف المالحة اه المي لتحلية العامة المؤسسة

 .الماضية
 

رقية الش ة بالمنطق اه المي لخدمات ة العام اإلدارة عام دير م وأوضح
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بالمدن المياه خدمات فروع أن ٬ الشراري دبشي بن حمدي المهندس
ع لجمي ا له المخصصة ات الكمي ع جمي ادة إع تم المعنية والمحافظات
ار اآلب تشغيل إيقاف مبينًا المحالة٬ المياه لها تضخ كانت التي األحياء
الخط إلصالح ة الطارئ الصيانة ال أعم خالل بها االستعانة تم التي
إدارة خطط ضمن التعويضي ا دوره أدت تي ال ق٬ مراف شركة من
ى إل إضافة الحاالت٬ ذه ه ل مث في بها المعمول والطوارئ األزمات

الفترة ذات خالل بها العمالء دعم تم التي  .الصهاريج
 

ارات العق ي ف ات الخزان وجود ة أهمي على الشراري المهندس وشدد
ي ف بالغ أثر من المذكور المائي للتنظيم لما أنواعها؛ بجميع والمنازل
ا منه ة الطبيعي اع األوض ع جمي ي ف آت المنش ل داخ ائي الم وازن الت

الطارئة أو المجدولة الصيانة أوقات  .وخالل

9



 

لتاريخ الصحفي 16/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بجازانعنوان المياه لخدمات العامة اإلدارة لمنسوبي جماعي إفطار

الخبر الخبرالثالثاء-21/05/2019-16/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بجازان المياه لخدمات العامة اإلدارة لمنسوبي جماعي  إفطار

●

 واس-جيزان
أمس مساء جازان بمنطقة المياه لخدمات العامة اإلدارة اإلفطار,نّظمت حفل

اإلدارة لمنسوبي السنوي بالمنطقة,الرمضاني المياه خدمات عام مدير بحضور
جبر ناصر بن بندر السويس,المهندس بحي اإلدارة في االحتفاالت بخيمة وذلك

جيزان  .بمدينة

ي الحال ام الع ن م األول النصف خالل يزين المتم وظفين الم تكريم الحفل خالل وجرى
اإلدارة منسوبي التي,من والفعاليات المناسبات إنجاح في المشاركة الجهات من وعدد

الفترة نفس خالل اإلدارة  .نفذتها
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الخبر تفاصيل

الخبر المحطاتعنوان بإحدى المياه تلوث يشكو بالمحطة..مواطن جولة في ويصطحبه يتفاعل الشركة ورئيس

الخبر الخبرالثالثاء-21/05/2019-16/09/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

المحطات بإحدى المياه تلوث يشكو الشركة..مواطن ورئيس
بالمحطة جولة في ويصطحبه  يتفاعل

 

السالم  نايف
بشأن الموكلي٬ محمد المهندس الوطنية المياه لشركة التنفيذي الرئيس إلى بشكوى مواطن تقدم

الغربية بالمنطقة الرحيلي تعبئة محطة في المياه سريعًا.تلوث تفاعًال مصورة٬ مقاطع وأظهرت
المواطن بحضور للمحطة ميدانية بزيارة وقيامه الشكوى٬ مع الموكلي  من

 
وتناولها المياه بفحص بالشركة المسؤولين من وعدد التنفيذي الرئيس قيام المقطع وأوضح

للشكوى استجابة للمواصفات ومطابقتها جودتها من والتأكد  .لتجربتها
 

الفيديو  شاهد
https://youtu.be/ehzxEBzR4jk 
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الخبر تفاصيل

الخبر في:ضباءعنوان أفخاخا ينشر الصحي الصرف »المقيطع«مقاول

الخبر الخبرالثالثاء-21/05/2019-16/09/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19260العددالكاتب 1تكرار

تزايدها من شكوا المنفذة..السكان الشركة بمحاسبة  وطالبوا

في:ضباء أفخاخا ينشر الصحي الصرف  »المقيطع«مقاول
 

 
 

المويلحي  Moelhi1357)ضباء(محمد

انتشرت تي ال ات والحفري الهبوطات ثرة ك ضباء في المقيطع حي سكان من عدد أنحى
ه أن ى إل مشيرين الصحي٬ الصرف شبكات لمشروع المنفذ المقاول على شوارعهم٬ في
اه والمي ة البيئ وزار رع ف ن م الرقابة غياب إلى إضافة المطلوبة٬ بالمواصفات يلتزم لم
دت فتزاي ة٬ األترب وط وهب فلتية األس ات الطبق ة هشاش في بب تس ا م ه٬ علي ة والزراع
بة محاس ة أهمي ى عل ددين مش ام٬ الع ال الم درت وه اتهم مركب ت أتلف تي ال ات الهبوط

المشروع لتنفيذ تتصدى شركة أي على الرقابة وتكثيف  .المقاول٬

ى إل د والجدي ديم الق ع المقيط ي ح ي ف دة المتزاي ات الهبوط ي عل الم الس د عب زا وع
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المشكلة معالجة ضرورة على مشددا الصحي٬ الصرف مقاول ارتكبها التي التجاوزات
للمشروع المنفذة الشركة  .ومحاسبة

 
لتحطم«:وقال أدت المشروع ذ تنفي اء أثن اء األخط ن م د العدي المقاول ارتكب لألسف

الشوارع٬ ي ف اه المي ن م يرة كب كميات تتدفق خاللها من التي الصحي الصرف شبكات
بكثرة الهبوطات وظهرت األتربة وجرفت األسفلتية الطبقة اخترقت  .»التي

 
ي التعاون المكتب جوار حفرة فتح أعاد الصحي الصرف مقاول أن سويلم هللا عبد وذكر
ي ف الصحي للصرف وب أنب خط ل بعم بقاً مس ام ق ه أن م رغ المقيطع٬ حي في بضباء
لمشروع ة المخول ة الجه ن م ة الداخلي ة للرقاب د يفتق اول المق أن ب دل ي ا م ذاتها٬ الحفرة

الصحي  .الصرف
 

المقيطع٬ حي في تتزايد التي الهبوطات في سقوطها إثر المركبات تلف من سويلم وشكا
ر كس ي ف بب يتس ا م ير الس اء أثن ات الهبوط إحداثيات رون ي ال ائقين الس أن ى إل ا الفت
ى عل ة الرقاب ف وتكثي المشروع اول مق بة محاس ضرورة ى عل مشددا المركبة٬ أذرعة

المنفذة  .الشركة
 

تعين وتس متقاعسة٬ الصحي الصرف لمشروع المنفذة الشركة أن الحويطي حماد ورأى
جودة ى عل ر أث ا م الشاق٬ العمل على يقوون ال ضعيفة٬ بنيات ذوي أكفاء٬ غير بعمال

ومحاسبتها معها التحقيق ملف بفتح مطالبين  .التنفيذ٬
 

ي الحويط ال ي«:وق تراع أن دون حي الص رف الص بكات ش ذت نف ركة الش ف لألس
وارع ش ي ف رت انتش تي ال ات والحفري ات والهبوط ة٬ المطلوب فات بالمواص تزام االل

األمر كشفت  .»المقيطع
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