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لتاريخ الصحفي 15/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بتكلفةعنوان الرحمن وضيوف المقدسة العاصمة لخدمة كبرى مائية مشاريع لایر3,1ستة مليار

الخبر الخبرالخميس-18/07/2019-15/11/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 46تكرار

المقدسة العاصمة لخدمة كبرى مائية مشاريع ستة
بتكلفة الرحمن لایر3,1وضيوف  مليار

 واس-جد
آل ز العزي د عب ن ب لمان س ك المل ريفين الش رمين الح ادم خ ة برعاي

عود هللا-س ه د-حفظ خال ير األم ي الملك مو الس احب ص ح افتت ٬
ة المكرم ة مك ة منطق ير أم الشريفين الحرمين خادم مستشار الفيصل
ة بمك ة المائي اريع المش ن م دداً ع وم٬ الي ة المركزي الحج لجنة رئيس

تجاوزت ة بقيم المقّدسة والمشاعر ا3,1ًالمكرمة تزامن لایر ار ملي
العام هذا حج موسم الملكي1440مع السمو صاحب بحضور هـ٬

المكرمة مكة منطقة أمير نائب العزيز عبد بن سلطان بن بدر األمير
ز العزي د عب ن ب د ماج ن ب عل مش ير األم ي الملك مو الس احب وص

جدة  .محافظ
 

1



 
الرحمن د عب دس المهن والزراعة والمياه البيئة وزير معالي وأوضح
برى الك الست ة المائي المشاريع اح افتت أّن الفضلي٬ المحسن عبد بن
ة٬ الوطني اه المي وشركة اه٬ المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ذتها نف تي ال
ة الرعاي استمرار على تأكيدًا تُعد المياه٬ لشراكات السعودية والشركة

يدة الرش ادة القي ه تولي ذي ال ام هللا-واالهتم دها اه-أي المي اع لقط
المقدّسة والمشاعر المكرمة مكة في  .وخدماته

 
معاليه "وقال أن: ى عل والزراعة اه والمي البيئة وزارة حرصت لقد

تراتيجية اإلس داف أه ى عل ة المائي ط والخط اريع المش ع جمي ز ترتك
ى إل للوصول سعيًا المملكة٬ في للمياه الشاملة والخطة للمياه الوطنية
ون ويص ا٬ عليه افظ ويح ة المائي وارد الم ي ينم تدام مس اه مي اع قط
ة التنمي ي ف هم تس اءة٬ والكف ودة الج ة عالي دمات خ دّم ويق ة٬ البيئ

واالجتماعية  ".االقتصادية
 

اوزت تج ذة المنف اريع المش ة قيم الي إجم أّن لي الفض ر الوزي اد وأف
والمشاعر3,1 المكرمة مكة قاصدي خدمة في وتصب لایر٬ مليار

تقبال الس تخّطط ث حي ة٬ المملك تستهدفهم الذين ون15المقدسة ملي
العام بحلول وزائر ومعتمر ونحو2020حاج ول٬30 بحل مليوناً

المملكة2030العام رؤية مستهدفات  .2030ضمن
 

اه المي ل نق ط خ روع مش ذ تنفي مل تش اريع المش ذه ه أّن ى إل ار وأش
اعر والمش ة المكرم ة مك ى إل عيبة بالش ة التحلي ة محط ن م الة المح

اوزت تج ة إجمالي ة بتكلف ة لایر875.000.000٬المقدس
تصميمية بسعة ة الثاني ة المرحل الشعيبة في التحلية محطة ومشروع

ي حوال ت اوزت250.000بلغ تج ة بتكلف وم الي ي ف ب مكع تر م
مل1.175.000.000 وتش اه المي دمات خ اريع ومش لایر٬

ط ورب تراتيجية إس ات وخزان ة المنزلي يالت والتوص اه المي بكات ش
يالتها وتوص حي الص رف الص بكات اوزات,ش تج ة بتكلف

ة600.000.000 المكرم ة مك اء أحي ن م دد ع ي ف لایر
الشعيبة ي ف ة التحلي وحدة مشروع ى إل افًة إض المقدسة٬ والمشاعر
ت بلغ ة إجمالي ة بتكلف أثير الت دد متع ير التبخ ام بنظ
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 .لایر465.000.000

 

 

 

3



 

 

4



 

لتاريخ الصحفي 15/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لـعنوان البيئة وغيرها:»عكاظ«وزير المشاعر في المليارات بعشرات للمياه جديدة مشاريع

الخبر الخبرالخميس-18/07/2019-15/11/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد19318العددالكاتب 1تكرار

لـ البيئة في:»عكاظ«وزير المليارات بعشرات للمياه جديدة مشاريع
وغيرها  المشاعر

 
 

غزاوي  Okaz_online@جدة(عبدالعزيز

لـ الفضلي دالرحمن عب المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير اظ«أكد قطاع»عك أن
ا فعلي األرض ى عل تنفذ مشاريع لدينا واليوم القطاعات٬ كبقية كبير باهتمام يحظى المياه
ة المكرم مكة في سعودية بكفاءات المملكة أنحاء كافة في تنفذ وهي المليارات بعشرات
اج الحج ة خدم عن الحديث بصدد وم الي ونحن ورة٬ المن ة والمدين المقدسة اعر والمش

الحرام هللا بيت ضيوف لخدمة المشاريع وهذه  .والزوار
 

أمس صحفي مؤتمر في الفضلي ة)األربعاء(وأوضح المائي المشاريع تدشين حفلة بعد
لتوفيرها٬ المياه لقطاع المتاحة السعة وزيادة الجاهزية رفع إلى تهدف المشاريع هذه أن
ى عل ان موثوقيت تمر وتس ة المكرم ومكة ومنى ومزدلفة عرفات في الحجاج وجد ما إذا
اج الحج و نح ؤولياتها مس ل لك ام القي ى عل ريفين الش رمين الح ادم خ ة حكوم رص ح

5



 .والمعتمرين
 

ذ ونف ا لن فخر ذا وه سعودية اءات بكف ذت ونف صممت المشاريع هذه أغلب أن وأضاف
ع م والتعامل بالتعاون الدولة لتوجهات وفقا الخاص القطاع خالل من المشاريع هذه أحد

األولوية وإعطائها الخاص  .القطاع
 

ا٬ فعلي ت دخل شركات هناك أن الوزير أوضح المياه لقطاع جديدة شركات دخول وحول
ا وقريب قيق الش ي ف وأخرى غ راب في اإلنشاء قيد جديدة تحلية محطة هناك أن إلى الفتا
ي ف ة معالج ة محط اك وهن ل٬ الجبي ي وف ير الخ رأس ي ف ة ثالث ة محط اك هن تكون س

الخاص القطاع مع بالتعاون ستكون هذه كل جدة وفي  .الطائف
 

وم والي هللا٬ من ق توفي ي ه السرعة هذه أن إلى أشار الشعيبة محطة تنفيذ سرعة وعن
خطط دينا ول ة بالمملك اه المي ى عل ب والطل العرض عن تتحدث الوزارة في خطط لدينا

المياه لتوفير خطط وهناك  .استباقية
 

ى عل ب الطل أن ي ف ن تكم اج الحج ة خدم ي ف تواجهنا التي الصعوبة بأن الوزير وأبان
تمر يس ن ولك نة الس ول ط س لي اه اه3المي المي ر وزي ار وأش ف٬ مكل ذا وه ابيع أس

وام األع ن م وأفضل دا ج ير كب بشكل المياه فيها تحسنت جدة أن إلى والبيئة والزراعة
أي ن م دة ج اني تع ن ول ن التحس ذلك ب ون يعلم فين المنص أن ب د وأعتق ية٬ الماض

 .انقطاعات
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لتاريخ الصحفي 15/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المدينةعنوان لـ الحج:الفضلي في المياه انقطاع من تعاني لن جدة

الخبر الخبرالخميس-18/07/2019-15/11/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد20539العددالكاتب 1تكرار

المدينة لـ انقطاع:الفضلي من تعاني لن جدة
الحج في  المياه

 

الحفل في كلمته يلقي  الفضلي

الكثيري  جدة-داود

 

ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي د أّك
لـ لي الفض ن ة«عبدالمحس ن»المدين م اني تع ن ل دة ج ة مدين أن

ابقا٬ س اني تع ت كان ا كم هللا٬ إذن ب الحج٬ موسم اء أثن اه المي انقطاع
هدها تش تي ال اه المي روعات مش ي ف وس الملم ور التط د بع ك وذل

خصوًصا وجدة عموًما  .المملكة
 

ترة ف فأفضل اآلن٬ دم تُخ مثلما بالمياه تُخدم لم جدة أن أعتقد وأضاف
سكان ع وجمي ة٬ الحالي ترة الف هي اه المي توفير ناحية من جدة لمدينة

ذلك يلحظون في»جدة العمل ة وطبيع مستمر٬ العمل أن ى إل الفتا
فالمشروع ة٬ وليل وم ي ي ف س لي ل طوي عمل هي اه المي مشروعات
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سنوات خمس أو أربع بعد غالبا ينتهي اليوم٬ يبدأ  .»الذي
 

ؤال س ى عل رًدا ك ذل اء ة«ج ن»المدين م دد ع اح افتت ل حف د بع
ة بقيم ة٬ المقّدس اعر والمش ة المكرم ة بمك ة المائي روعات المش

لایر3.1تجاوزت  .مليار
 

ادم خ ار مستش ل٬ الفيص د خال ير األم ي الملك مو الس احب ص ان وك
الحج ة لجن س ورئي ة٬ المكرم ة مك ة منطق ير أم الشريفين٬ الحرمين
الشريفين٬ الحرمين ادم خ ة برعاي اء األربع أمس دشّن المركزية٬قد
ة٬ المقدّس اعر والمش ة المكرم ة بمك ة المائي روعات المش ن م ددًا ع

اوزت تج ة ام3.1بقيم الع ذا ه ج ح م موس ع م اً تزامن لایر٬ ار ملي
ماجد1440 ن ب مشعل ير األم الملكي السمو صاحب بحضور هـ٬

ب نائ سلطان ن ب در ب ير األم الملكي السمو وصاحب جدة٬ محافظ
المكرمة مكة منطقة  .أمير

 
ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي ح وأوض
برى الك تة الس ة المائي المشروعات ين تدش أّن لي٬ الفض ن عبدالمحس
ة٬ الوطني اه المي وشركة اه٬ المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ذتها نف تي ال
ة الرعاي تمرار اس ى عل ٌد تأكي اه٬ المي راكات لش عودية الس ركة والش

يدة الرش ادة القي ه تولي ذي ال ام هللا-واالهتم دها اه-أي المي اع لقط
المقدّسة والمشاعر المكرمة مكة في  .وخدماته

 
اف أن«:وأض ى عل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت حرص د لق

داف األه ى عل ة المائي ط والخط روعات المش ع جمي ز ترتك
سعيًا ة٬ المملك ي ف للمياه الشاملة والخطة للمياه الوطنية اإلستراتيجية
ا٬ عليه ويحافظ المائية الموارد ينمي مستدام مياه قطاع إلى للوصول
ي ف هم تس اءة٬ والكف ودة الج ة عالي دمات خ دّم ويق ة٬ البيئ ون ويص

واالجتماعية االقتصادية  .»التنمية
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تشمل المشروعات ذه ه أّن ى إل الفضلي ل:وأشار نق خط مشروع
ة المكرم ة مك ى إل عيبة بالش ة التحلي ة محط ن م الة المح اه المي

اوزت تج ة إجمالي ة بتكلف ة المقدس اعر لایر٬)875(والمش ون ملي
تصميمية بسعة ة الثاني ة المرحل الشعيبة في التحلية محطة ومشروع

نحو مليارًا)250(بلغت تجاوزت بتكلفة اليوم في مكعب متر ألف
اه المي دمات خ روعات ومش لایر٬ ون ملي بعين وس ة وخمس ة ومائ

تراتيجية:وتشمل إس ات وخزان المنزلية٬ والتوصيالت المياه شبكات
اوزت تج ة بتكلف يالتها وتوص حي الص رف الص بكات ش ط (ورب

اعر)600 والمش ة المكرم ة مك اء أحي ن م دد ع ي ف لایر ون ملي
ر التبخي بنظام الشعيبة في التحلية وحدة مشروع إلى إضافًة المقدسة٬

بلغت إجمالية بتكلفة التأثير لایر)465(متعدد  .مليون
 

الفضلي تصريحات فى  أرقام
 

المنفذة3.1 المشروعات قيمة لایر  مليار
 

بحلول15 وزائر ومعتمر حاج  2020مليون
 

العام30 بحلول  2030مليونًا
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لتاريخ الصحفي 15/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والحاضرعنوان الماضي بين النخلة

الخبر الخبرالخميس-18/07/2019-15/11/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الجهنيالكاتب لويفي الرصد22830العددمحمد 1تكرار

والحاضر الماضي بين  النخلة

 

الجهني لويفي  محمد
أصلها التي المباركة الشجرة من متكامل بغذاء هللا فبدلنا اللبن ضاع الصيف في حقا
ا أنه ٬ نضيد ع طل ولها حين كل في ربها بإذن أكلها وتأتي السماء في وفرعها ثابت
ة وترب ومكان زمان لكل وصالحة والحاضر الماضي أقتصاد الباسقة الشامخة النخلة

٬٬ خدمته في أجزائها من جزء كل ليستخدم االنسان زرع ما أوائل من  ومناخ٬
 

بجانب فمررت اف الكرن على شاهي براد نفسي في جاء واالجازة الصيف حرارة فمع
٬ ة المختلف بأصنافه ا طلعه ن م د الحم و أمتألت وقد وشاهدتها النخيل وخيف مزارع
ن م اعهم وأجتم اس الن ة ووجه المنتظر االقتصاد هي قديما النخلة كانت كيف وتذكرت
دف به ة المختلف بمفاهيمها سأذكرها الطريقة كانت فكيف ٬ وجمعه المحصول جني أجل
ا وقتن ي ف بابنا ش ن م ير فكث ه ب ذكير والت داد واألج اء اآلب راث وت اريخ ت ى عل اظ الحف

٬ اليعرفونها القديمة المفاهيم ٬وبعض قديما النخلة أهمية عليهم تجهل لالحاضر مث ي فف
ماريخ والش و القن ي ف ل النخ ول محص ج ينض ث حي ارة الح يف الص ام أي ام األي ذه ه
والسعف والساله ه والكرناف د الجري ن م الجذع تهيئة من البد له وللوصول والشمروخ
ذ من أخرى آرب م م له ن وم ال العم من وغيرهم النخيل أصحاب تواجد وبعد ٬ والليف
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ه ل زارعين الم ن م ال ك ب الغال ي ف ان وك ف الخي في النخيل مزارع في الباكر الصباح
ا كم س ولي ونساء رجاال ه كامل ة لعائل النخل ف خي يكون أو ثر أك أو ان نخلت أو ه نخل

وخاصة٬ ه فردي زارع م ن م حاليا النخليحدث ي ف ون يعمل ذين لل ماء أس اك هن وكانت
م ومهمته عمال وهم الرقاية وهناك الخرافة يسمون النخل في األساسي عمله يكون فمن
اف الكرن ذيف بته ة النخل ون يرتب ذين ال ه المكرنف اك وهن المحصول وجني النخل رقي
رون يم هللا اب ب ى عل م وه اللقاطه اك ٬وهن و القن ي ال الرقاية لوصول والَسلى والجريد
أصحاب ع يجم ك ذل د وبع ٬ ه يأخذون اح الري ل بفع يسقط ذي ال والرطب ل النخي تحت
ى حت الرطب ه في ون يخزن ذي ال و وه د المرب ي ف رى والمع بالزنبيل المحصول النخل
صحة د وتزي ٬ نه الش أو الخصفه في أو المعلفة أو المجراًد في يضعونه ثم تمرا يكون
د بع م ث النخل ومحصول الصيف ينتهي حتى ويعملون ويأكلون يبيعون النهم أجتمع من
ا حينم هللا ه ورحم الشعبي اعر الش وصدق ٬٬ أخرى أعمال عن ويبحثون يتفرقون ذلك

قائال الحال عام(٬٬٬وصف ثالثين يأخذ النخل صيف  .ليت
 
ام. زك ي والشَّ ى حم رب الًعّ تصيب يزرعون٬ال والعرب تالعج ر.والبوارق والدفات

الديون خالصات محصول.تقطع ع جم وطرق اهيم المف ن م د العدي اك هن ة النهاي ي وف
اللهجات حسب قليال المسميات تختلف قد أخرى مناطق في  .الرطب

 
lewefe@hotmail.com 
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لتاريخ الصحفي 15/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والتمورعنوان الزراعي للقطاع المؤقتة التأشيرات عمل ورشة تنفذ القصيم غرفة

الخبر الخبرالخميس-18/07/2019-15/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

الزراعي للقطاع المؤقتة التأشيرات عمل ورشة تنفذ القصيم غرفة
 والتمور

 

 
 واس-بريدة

ور والتم ة الزراع ة بلجن ة ممثل يم القص ة بمنطق ناعية الص ة التجاري ة الغرف ت أقام
عن ة تعريفي ل عم ورشة ة االجتماعي والتنمية العمل وزارة مع يرات(وبالتعاون التأش

ببريدة)المؤقتة الرئيس الغرفة بمقر ٬ الثالثاء  .اليوم
 

د جه ل وبك عى تس ة اللجن أن ير القص الح ص ور والتم ة الزراع ة لجن س رئي ح وأوض
للوصول المسؤولين ام أم وإيضاحها ام االهتم وذوي زارعين للم بة مناس ول حل إليجاد

الجميع مصلحة في تصب حلول  .إلى
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ام نظ أن بي العتي د راش ل العم وزارة ي ف والمؤقتة الموسمية التأشيرات عام مدير وبين
دة م أن النظر اً الفت ٬ واإلضافة ر للتطوي وقابل األخيرة مراحله في المؤقتة التأشيرات

واألنشطة6اإلقامة والمصانع ة الحكومي ات الجه يرات التأش ن م المستفيدين و شهور
الموسمي العمل في العالقة أصحاب وجميع  .الزراعية

 
وزراء ال س مجل بمرسوم صادر يرات التأش في العمالة جنسيات تنويع أن العتيبي وأكد

عن يرات التأش ادة زي ال ح ي ف الجنسيات تنويع واًء10بوجوب س ة الزراعي أة للمنش
تجارية أو خاصة  .كانت
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لتاريخ الصحفي 15/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر غدًاعنوان بتبوك والفاكهة الورد مهرجان فعاليات انطالق

الخبر الخبرالخميس-18/07/2019-15/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

غًدا بتبوك والفاكهة الورد مهرجان فعاليات  انطالق

 
 
 

 واس-تبوك
ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب لطان س ن ب د فه ير األم الملكي السمو صاحب رعاية تحت

بالمنطقة السياحية التنمية مجلس رئيس ورد,تبوك ال مهرجان فعاليات غد مساء تنطلق
ذي1440والفاكهة ال اح االفتت ل حف ا أهمه ات الفعالي ن م د بالعدي ابعة الس نسخته ي ف

ب قل ي ف يزة والمم ة الدائم ة والفاكه ورد ال ة قري د وتواج ة٬ فني ات لوح ة إقام هد سيش
ن م اتهم منتوج بالمنطقة والمزارعين الزراعية الشركات فيه تستعرض التي المهرجان

وأغذية وفواكه  .ورود
 

تبوك منطقة أمير سمو لجائزة مشاركة أيضاً العام هذا والفاكهة الورد مهرجان وسيشهد
مدى على وإنجازاتها بالجائزة التعريف إلى تهدف التي النموذجية ا28٬ًللمزرعة عام

ف والتعري م دعمه دف به الناشئة المشاريع ألصحاب المهرجان استضافة إلى باإلضافة
ا كم ة٬ االجتماعي ة التنمي ك بن ع م اون بالتع ان بالمهرج ة المنتج األسر ذلك ك بمنتجاتهم

الطيور وحديقة الفراشات حديقة مرة وألول المهرجان  .يضم
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ع موق وتخصيص األخرى والفنون التشكلين الفنانين من نخبة المهرجان يستضيف كما

م ون"باس الفن ادة برز"ج ت تي ال عبية ش ات الفلكلوري ى إل افة إض واهبهم٬ م رض لع
ل والعوائ ال األطف يستهدف الذي العالمي السيرك جانب إلى للمنطقة٬ الشعبي الموروث

لـ يتسع مسرح على دول خمسة من المهرجان800وسيقدم زوار تمتع يس ا كم د٬ مقع
ن م تلة ش ون ملي ن م ثر أك تزراع باس وك تب ة أمان ذتها نف تي ال ورد ال جادة س اهدة بمش

الحولية  .الزهور
 

المهرجان ح تمن تي وال ة الحكومي ات القطاع ن م يزة مم اركة مش أيضاً اك هن وستكون
وك تب ة منطق ة وأمان ٬ ا له ة التابع ات والقطاع ة الدول ن أم ة رئاس كجناح مهمة٬ إضافة
إلى باإلضافة بالمنطقة٬ والزراعة والمياه البيئة وزارة وفرع للسجون العامة والمديرية
خالل للزوار التوعوية رسائلهم لتقديم تبوك بمنطقة الصناعية التجارية الغرفة مشاركة

المهرجان  .أيام
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لتاريخ الصحفي 15/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر االقتصادي«عنوان الرياض واالجتماعية»منتدى االقتصادية التنمية على البيئية اآلثار يدرس

الخبر الخبرالخميس-18/07/2019-15/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

االقتصادي« الرياض التنمية»منتدى على البيئية اآلثار يدرس
واالجتماعية  االقتصادية

 
 

 
 
 

 )الرياض(»عكاظ«

ة لدراس ة الثالث ة الحلق ي ف اركون المش ع ة(اّطل التنمي ى عل ا وأثره ة البيئي اكل المش
المملكة في واالجتماعية الرياض)االقتصادية لمنتدى التاسعة الدورة ضمن ستقدم التي

اآلن٬ حتى ائج نت ن م ه إلي توصلت وما الدراسة إعداد في العمل سير على االقتصادي٬
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اوزات التج د وتحدي ة٬ المملك في الحالي البيئي الوضع حول تشخصيه تم ما إلى إضافة
في البيئة حماية تواجه التي والتحديات البيئة٬ حماية وأنظمة ونتائجها٬ وأسبابها البيئية٬

 .المملكة

مجلس رئيس اإلدارة مجلس عضو برئاسة الرياض بغرفة عقدت التي الحلقة وشهدت
اري٬ االستش ب والمكت ة الدراس ل عم ق فري وبحضور ويعر٬ الش د أحم دى المنت اء أمن
ة أهمي ى إل اروا أش ث حي الدراسة٬ حول المشاركين قبل من المالحظات من عدد تقديم
ر أث راز أب ى عل والتركيز المملكة مناطق من عدد أكبر لتغطية الدراسة مجاالت توسيع
داف أه ق تحقي ع م ق يتواف ا بم الدراسة ط رب ى عل والعمل ة التنمي ى عل ة البيئ اكل مش

القادم)2030رؤية( العام بالمملكة العشرين مجموعة قمة وانعقاد بين.٬ جهته٬ ومن
المهم الخاص القطاع دور على تركيزها خالل من أهميتها تكتسب الدراسة أن الشويعر
ون تك أن ي ف دى المنت ى عل القائمين حرص مؤكداً البيئة٬ على المحافظة جهود دعم في
من طرحه يتم ما إن وقال المملكة٬ رؤية وأهداف بموجهات مرتبطة الدراسة مخرجات
ع م ة متوافق توصياتها أتي ت تى ح الدراسة داد إع على للقائمين موجهاً يشكل مالحظات

والفرعية الرئيسية  .أهدافها
 

ة والتنمي ار االزده وتحقيق الحياة جودة تعزيز في البيئة ألهمية نظراً أنه الشويعر وأكد
ه دورت ي ف دى المنت ات دراس د كأح الدراسة ذه ه ني تب م ت د فلق واالقتصادية االجتماعية
ة البيئي اكل المش أسباب تحديد على تركيزها حيث من تنبع أهميتها أن موضحاً التاسعة٬
ة الحالي ال األجي المة وس ة العام حة الص دد ته ت بات تي وال ة المملك ا منه اني تع تي ال

المجال هذا في بذلت التي الكبيرة الجهود من بالرغم وذلك  .والقادمة
 

ة دراس أن ذكر ي(ي ف ة واالجتماعي ادية االقتص ة التنمي ى عل ا وأثره ة البيئي اكل المش
ة)المملكة البيئ مشكالت وتشخيص لدراسة شموليتها ث حي من نوعها من األولى تعد

ات المعلوم ن م يراً كب دراً ق توفر س ا كم ة المالئم ول الحل اد ايج ة ومحاول ة المملك ي ف
ال مج ي ف والدارسين للباحثين اساسياً مرجًعا منها ستجعل التي والبيانات واالحصاءات
ة البيئي ار اآلث د وتحدي التفصيلية الدراسات من المزيد إجراء في ذلك يسهم حيث البيئة٬
في البيئة قضية وضع على يساعد مما المملكة في واالجتماعية االقتصادية التنمية على
الصناعية المشروعات اء ألنش الجدوى ات دراس واجراء الخطط وضع عند االعتبار

العمرانية الخطط وكذلك  .والتجارية
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لتاريخ الصحفي 15/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئة«عنوان الحرارة:بالرياض»حماية وتخفض الكهرباء استهالك تقلل الخضراء المباني

الخبر الخبرالخميس-18/07/2019-15/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

البيئة« استهالك:بالرياض»حماية تقلل الخضراء المباني
الحرارة وتخفض  الكهرباء

الطبيعيةتساهم الموارد على المحافظة  ..في

 

اإللكترونية عاجل  صحيفة

راء الخض اني المب أن اض٬ بالري ة البيئ ة لحماي ا العلي ة اللجن دت Green(أك
building(ة الكربوني البصمة وخفض الطبيعية٬ الموارد على المحافظة في تساهم

النفايات كمية وتقليل المياه٬ وترشيد الكهربائية٬ الطاقة استهالك تقليل خالل  .من

ى عل الرسمية صفحتها تر«وعبر نشرت»توي اض«٬ الري ة أشارت»بيئ ا إنفوجرافً
اءة الكف ذات الكهربائية األجهزة استخدام خالل من يتم الطاقة٬ كفاءة تحسين أن إلى فيه

التكييف أجهزة استخدام لتقليل حراري عازل وتركيب  .العالية٬
 

تركيب خالل من ق يتحق ذا ه أن ى إل ة البيئ ارت أش اه٬ المي استهالك ترشيد شأن وفي

18



جودة ين لتحس ه أن موضحة التنقيط٬ ب الري في والتوسع المياه٬ استهالك ترشيد أجهزة
للبيئة الصديق الدهان واستخدام التدخين٬ عدم خالل من يتم الداخلية٬  .الهواء

ة٬ مالي ات وغرام عقوبات والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة فرضت صلة٬ ذي شأن في
ة ة39٬بقيم والتجاري ة الزراعي ات والمؤسس ركات الش ن م دد ع ى عل لایر٬ ف أل

ة العربي ج الخلي دول ل التعاون مجلس دول في والشتالت والتقاوي البذور لنظام المخالفة
المملكة مناطق من عدد في التنفيذية٬  .والئحته

من ابها٬ حس ى عل ة المخالف ذور الب ات كمي إتالف ب ة المخالف ات الجه وزارة ال وألزمت
متخصصة مؤسسة الوزارة.خالل ب ة النباتي ثروة لل ة العام اإلدارة ام ع دير م وأوضح

بلغت المضبوطة ات المخالف أن الخطيب٬ سليمان ا10الدكتور م وتنوعت ات٬ مخالف
إضافة الصالحية٬ منتهية أو المصدر مجهولة متنوعة بذور وعبوات أكياس تداول بين
ة الجه ن م مية رس ة موافق ذ أخ دون ة بالتجزئ ا وبيعه ذور الب اس أكي ن م دد ع ح فت إلى

 .المختصة
 

د ا ريعات.ودع والتش ة باألنظم تزام االل ى إل ات والمؤسس ركات الش ع جمي ب الخطي
ات غرام اع إيق مل تش ام النظ ددها ح تي ال ات العقوب أن حًا موض ة٬ الفني تراطات واالش

إلى تصل أة200مالية المنش وإغالق ذور الب الف إت ات العقوب تشمل ا كم لایر٬ ألف
المخالفة مستوى ذلك ويحدد  .المخالفة٬
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لتاريخ الصحفي 15/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مالك«عنوان بني الخوالني»الداير البن وحاضنة درةالجنوب

الخبر الخبرالخميس-18/07/2019-15/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد16834العددالكاتب 1تكرار

صيفا الغزيرة األمطار وهطول أجوائها باعتدال  تتميز

مالك« بني الخوالني»الداير البن وحاضنة  درةالجنوب

 

تنتج البن500الداير من  طن

 
 

ضباح  جازان-علي

ة محافظ يز ك«تتم مال ني ب داير دال»ال واعت ها جبالـ اع بارتف ازان ج ة منطق رق ش
الجنوب درة زوارها عليها أطلق الصيف٬ فصل في الغزيرة األمطار وهطول  .أجوائها

 

عريق»  تاريخ

الع للق ع تجمّ بر أك وتحتضن الـعصور٬ مر على استمر عريق بتاريخ المحافظة تتميز
ذه له ق عري اريخ بت يوحي ا م و وه ازان٬ ج ة بمنطق الجبلية المحافظات في والحصون
ي الت الع الق ذه به ث العب دم بع اريخ الت ذا ه ى عل ة المحافظ ي أهالـ افظ ويح المحافظة٬
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ا٬ وبقائه صانعيها دثار ان د بع ا عريًق تاريًخا سردها جانب إلى للمحافظة٬ جماًال تضيف
والحصون الع الق ذه ه م أه ن وم ع٬ الموق ذا ه ي ف ان ك تاريخ وعن عنهم تتحدث وهي

الثاهر« الخطم ذراع عزة»حصيبة«قيار الـ دة ري قعبة الـ المسك ذات دة ري ديعي الخ
الولجة ة العش المسترب قيق الش ة العنق وان عث ا الموف ام الخط المسيجد دور خ القزعة

 .»الثهير
 

البن»  زراعة

ا له ان مهرج أول إطالق د بع الماضية ة القليل سنوات الـ خالل داير الـ ة محافظ برزت
مى مس ت بن«تح الـ ان ن»مهرج الب واع أن ود أج ة بزراع المحافظة يز لتم ك وذلـ ٬

ارب يق ا م ى إلـ تصل ات بكمي وإنتاجه ن500الخوالني م ثر أك ن م نوًيا س 76طن
ارب يق ما يملكها المحافظة٬ وقمم جبال في مزروعة بن وا750شجرة امتهن ا مزارًع

األجيال عبر البن  .زراعة
 

حديثة»  تقنيات

ا وتوارثه قَِدم الـ ذ من ة متأصلـ ه زراعت أن ك مال ني ب داير ال ال جب ي ف ن الب ز يميّ ا وم
تقنيات الـ أحدث وباستخدام المهنة٬ هـذه الحالـي الجيل استكمل حتى جد عن أًبا األهالـي
ا يتلقاه تي ال دورات ال خالل من أو تزراع واالس الري عملـيات في سواء زراعته٬ في

الداخلية لوزارة التابعة الجبلية المناطق وتعمير تطوير هيئة من  .المزارعون
 

ري»  شبكة

ام ع ي ف ة مجتمعي ادرة مب و أرامك ت بالمحافظة2016٬وأطلق بر ال ة جمعي بإشراف
زراعة األولى المرحلة في كانت لـ8500حيث و75شتلة ة75٬مزارعا مزرع

وزعت خزان75كما كل سعة ة16خزانا المرحل وجاءت متكاملة٬ ري وشبكة طنا
ة زراع فجرى ة ع10000الثاني توزي م وت ة ة70٬شتلـ متكامل ري بكة وش ا خزان

بإنشاء البدء الثالثة المرحلة بالمحافظةوفي البن إلنتاج  .مصنع
 

تدريبية»  برامج

صدرت ك مال ني ب داير ال ومحافظة ازان ج ة بمنطق بن الـ ة زراع ر تطوي ال مج ي وف
ز بمرك بن الـ اث أبح دة وح اء إنش ى علـ ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي موافقة مؤخرا
بن الـ لمزارعي ة تدريبي رامج ب ذ بتنفي دأ ب ذي وال ازان ج ة منطق في الزراعية األبحاث

 .بالمنطقة
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لتاريخ الصحفي 15/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بعرعر2500توزيععنوان المناسبات فائض من وجبة

الخبر الخبرالخميس-18/07/2019-15/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6866العددالكاتب 1تكرار

بعرعر2500توزيع المناسبات فائض من  وجبة

 

 الوطن:أبها

ة بمدين ة الخيري اعد س ة لجمعي ابع الت ة النعم ظ حف روع مش وزع
ارب يق ا م الي الح ام للع شوال شهر خالل ة2513٬عرعر٬ وجب
المحتاجين على المناسبات في األطعمة فائض  .من

 
يري٬ الخ خ المطب بر ع جاء ات الوجب ع توزي أن روع المش وأوضح

غطى وتغليفها77الذي فرزها على وعمل وخاصة٬ عامة  .مناسبة
 

ظ وحف تهالك االس يد ترش ى إل دف يه روع المش أن ذكر بال دير الج
ن فترتي ي ف بوع األس دار م ى عل ة األطعم ائض ف تقبل ويس ام٬ الطع

الـ الساعة من الـ12األولى الساعة ى إل را ترة3ظه والف عصرا٬
الـ الساعة من الـ8الثانية وحتى  .ليال11مساء
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لتاريخ الصحفي 15/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بيشعنوان بمحافظة المياه فرع يتفقد بجازان المياه خدمات مدير

الخبر الخبرالخميس-18/07/2019-15/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بيش بمحافظة المياه فرع يتفقد بجازان المياه خدمات  مدير

 

 واس-بيش
وم الي بر ج ناصر بن بندر المهندس جازان بمنطقة المياه خدمات عام مدير رع,تفقد ف

والصرف اه المي دمات خ بمشروعات ل العم ير س ى عل مطلًعا ٬ بيش بمحافظة اإلدارة
مد ض ة بمحافظ غيل والتش يانة الص روعات ومش ذها تنفي اري والج ذة المنف حي الص

لها التابعة والقرى واألحياء  .والمراكز
 

للفرع التفقدية جولته خالل بجازان المياه خدمات عام مدير حسن,والتقى بيش افظ مح
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رحة ش و أب دهللا عب ن اه,ب المي روعات مش ذ بتنفي ة المتعلق وعات الموض ه مع ث وبح
ذ وتنفي ة القديم بكات الش ين تحس الل خ ن م اه المي ة خدم ال وإيص حي الص رف والص

والتشغيل الصيانة مشروعات ومتابعة بالمحافظة الجديدة لألحياء من,شبكات وغيرها
احتياجات ير بتوف ة الكفيل والسبل بالمحافظة المياه بعمل العالقة ذات التي الموضوعات

المياه والمقيمين  .المواطنين
 

بالمحافظة المياه خدمات فرع على جازان مياه عام مدير رع,واطلع ف مدير ألتقى فيما
رع الف وبي ومنس ي الموكل ي يح ن ب ر عم ش ببي اه ن,المي ع ل مفص رح لش تمًعا مس

اه المي دمات خ روعات بمش از اإلنج ل ومراح ل العم ير وس الي لأله ة المقدم دمات الخ
لها التابعة والقرى والمراكز بيش بمحافظة تنفيذها والجاري  .المنفذة
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لتاريخ الصحفي 15/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع فعاليات في المشاركين يكرم الشرقية المنطقة أمير سمو

الخبر الخبرالخميس-18/07/2019-15/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

في المشاركين يكرم الشرقية المنطقة أمير سمو
البيئة أسبوع  فعاليات

● 

 واس-الدمام
ز عبدالعزي ن ب ايف ن ن ب عود س ير األم ي الملك مو الس صاحب دد ش
اظ للحف ة التوعوي ود الجه استمرار أهمية على الشرقية المنطقة أمير
ي ووطن رعي ش ب واج ة البيئ ى عل اظ الحف أن داً مؤك ة٬ البيئ ى عل

الناشئة نفوس في القيمة هذه وغرس عليه٬ العمل يحتم  .وأخالقي
أسبوع ات فعالي ي ف المشاركة ات للجه سموه ريم تك خالل ذلك جاء

اليوم1440البيئة اإلمارة بديوان سموه.هـ وه ن اء اللق تهل مس ي وف
القيادة توليه هللا-بما ر-أيدها عب البيئة على للحفاظ واهتمام دعٍم من

ة رؤي تضمنتها تي ال ادرات والمب صدرت التي والتشريعات األنظمة
واحد2030المملكة ق فري يشكلون الشرقية الي أه أن ى إل مشيراً ٬

ًا مبين ة٬ المنطق تضمها التي الطبيعية واألماكن البيئة على الحفاظ في
ة البيئ ى عل ة المحافظ ة قيم زرع ل ب خص ال مج ة التعليمي ة البيئ أن
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في ة الفئ ذه ه وإشراك تثمارها اس يوجب ا مم ئة٬ الناش األطفال لدى
ادرات المب ديم لتق الطلبة ألبنائنا المجال وإتاحة الصلة٬ ذات الفعاليات

البيئة جانب في الوعي ورفع تعزيز في تسهم التي  .واألفكار
ات فعالي ي ف رأة للم ل الفاع دور بال ايف ن ن ب عود س ير األم اد وأش
ادرات المب ع جمي ي ف وفاعل م مه عنصر المرأة أن مؤكداً األسبوع٬
ى عل اظ الحف ي ف ودورها الشرقية٬ المنطقة من تنطلق التي والبرامج
ى عل در واألق رب األق وهي ا٬ حوله لمن دوة ق ا كونه ن م يبدأ البيئة
ن بي ة الفاعل راكة الش اً مثمن ئة٬ الناش وس نف ي ف ة القيم ذه ه رس غ
ات والجمعي ة التطوعي روابط وال والخاصة الحكومية الجهات مختلف

العام لهذا البيئة أسبوع لتفعيل  .المهتمة
ذه ه زز تع وأن ام٬ الع وال ط ود الجه ذه ه تمرار اس ة أهمي د وأك
الجهود ب اً منوه أثير٬ والت تدامة االس ى عل تركز بمبادرات الشراكات
ع للمواق ف تنظي حمالت من بوع األس ات فعالي ذ تنفي ي ف ذلت ب تي ال
راء٬ الخض ة الرقع ادة لزي جار األش تزراع واس ة٬ والبحري ة البري

األنشطة من ات.وغيرها الجه ايف ن ن ب سعود ير األم رم ك ك ذل إثر
ات فعالي ي ف اركة ة"المش البيئ بوع ات"هـ1440أس الجه ن م

التطوعية والروابط والفرق الربحية٬ وغير والخاصة  .الحكومية
ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م بر وع
ر أمي مو لس ديره وتق كره ش ن ع يري المط امر ع دس المهن رقية الش
ي ف ئي البي أن للش ة الدائم ه ومتابعت ه رعايت ى عل رقية الش ة المنطق
واطئ الش ى عل ر تؤث تي ال ات العقب ذليل ت ى عل ه وحرص ة٬ المنطق
ام الع ذا له البيئة أسبوع فعاليات أن إلى مشيرًا كافة٬ البرية والمناطق

ن م ثر أك ي ف ات الفعالي ن م دد ع ذ تنفي هدت ملت7ش ش ع٬ مواق
من ثر أك ا زواره عدد غ وبل ة٬ التجاري ات والمجمع العامة٬ األماكن

ة34 قراب استزراع م ت ه وأن زائر٬ وتنظيف7ألف شجرة٬ آالف
ن م ثر ن20أك م ثر أك اركة بمش ا٬ً وبحري اً بري اً ة17موقع جه

ات وطالب ة وطلب ة٬ ة80حكومي المنطق توى مس ى عل ة مدرس
الدعم بفضل م ث هللا بفضل تحققت المنجزات هذه أن مؤكدًا الشرقية٬

الكريمة وتوجيهاته المنطقة أمير سمو لدن من الحثيثة  .والمتابعة
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لتاريخ الصحفي 15/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اإلجرائيعنوان الدليل لتطبيق التدريبية الدورة ينفذ ببيشة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب

الخبر الخبرالخميس-18/07/2019-15/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

لتطبيق التدريبية الدورة ينفذ ببيشة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب
اإلجرائي  الدليل

 
 

السبيعي  سالم

ق المواف اء األربع وم الي ة بيش ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ذ نف
ة2019/7/17 التنفيذي ل العم وخطط ي اإلجرائ دليل ال ق لتطبي التدريبية الدورة ٬

٬ ة بيش بمحافظة عسير منطقة بفرع الحمراء النخيل سوسة برنامج أداء تقييم ومعايير
ة ببيش ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ام ع دير م ور بحض ك ذل ان وك

المهندس/المهندس ونائبه ٬ القرني مكافحة/سالم امج برن ٬ومشرف الشمراني ي عل
المهندس ة/السوسة والزراع اه والمي ة البيئ وزاره ب مكت ومدير الشمراني فايز عبدهللا
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تاذ االس ث تثلي ه ه/بمحافظ بتبال ه الزراعي ده الوح دير وم اني القحط اب حج د حم
والوحدات/االستاذ بالمكاتب والفنيين المهندسين من وعدد الحارثي مفلح  .حاضر

االستاذ اإللكترونية عسير لصحيفة بذلك ات/صرح العالق عبة ش س رئي البارقي عمر
بيشة محافظة بمكتب واالعالم  .العامه
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لتاريخ الصحفي 15/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البذور39عنوان نظام لمخالفي غرامات لایر ألف

الخبر الخبرالخميس-18/07/2019-15/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

البذور39 نظام لمخالفي غرامات لایر  ألف

 

 

يوسف بن ياسر ـ  جدة

ة بقيم ة٬ مالي ات غرام والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة ى39فرضت عل لایر٬ ألف
والتقاوي البذور لنظام المخالفة والتجارية٬ الزراعية والمؤسسات الشركات من عدد
دد ع ي ف ة٬ التنفيذي ه والئحت ة العربي الخليج لدول التعاون مجلس دول في والشتالت
ذور الب ات كمي إتالف ب ة المخالف ات الجه وزارة٬ ال ت ٬وألزم ة المملك اطق من ن م

متخصصة مؤسسة خالل من حسابها٬ على  .المخالفة

ب٬ الخطي ليمان س دكتور ال وزارة ال في النباتية للثروة العامة اإلدارة عام مدير وأوضح
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بلغت المضبوطة المخالفات وات10أن وعب اس أكي داول ت ن بي ما وتنوعت مخالفات٬
اس أكي ن م دد ع ح فت ى إل إضافة الصالحية٬ منتهية أو المصدر مجهولة متنوعة بذور

المختصة الجهة من رسمية موافقة أخذ دون بالتجزئة وبيعها  .البذور

بلغ”الخطيب“وبيّن ضبطه تم ما مجموع أن و٬31 ا ة200كيًس مجهول ذور ب و كيل
و و3المصدر٬ الصالحية٬ منتهية أحمر بصل بذور ة30٬عبوات مغشوش بذور كيلو

و برسيم بذور كيس إلى رسمية30٬إضافة موافقة أخذ دون بالتجزئة بيعت بذور كيلو
و677و متنوعة بذور الصالحية4بكت منتهية سويت كرمسون بطيخ بذور  .بكت

تراطات واالش والتشريعات ة باألنظم تزام االل ى إل والمؤسسات الشركات جميع ودعا
ى إل تصل مالية غرامات إيقاع تشمل النظام حددها التي العقوبات أن موضًحا الفنية٬

ة200٬ المخالف أة المنش الق وإغ ذور الب الف إت ات العقوب مل تش ا كم لایر٬ ف أل
المخالفة مستوى ذلك  .ويحدد

ت بلغ ة المكرم ة مك ة منطق ي ف وقعت ات المخالف أن ذكر ة4ي منطق ا تليه ات٬ مخالف
بـعدد بمخالفتين3٬الرياض جازان منطقة ثم  مخالفات٬
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لتاريخ الصحفي 15/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مبادرةعنوان تطلق والزراعة لألغذية المتحدة األمم الزراعية"منظمة لألسر المتحدة األمم "عَقُد

الخبر الخبرالخميس-18/07/2019-15/11/1440تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد2964العددالكاتب 1تكرار

مبادرة تطلق والزراعة لألغذية المتحدة األمم األمم"منظمة َعقُد
الزراعية لألسر  "المتحدة

 

 
المتحدة  واس-األمم

والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمة وان"الفاو"أعلنت بعن مبادرة إطالق عن اليوم
األسرية" للزراعة المتحدة األمم  ".عقد

 
ة لمنظم العام المدير او"وشدد بة"الف المناس ذه به ة كلم ي ف يلفا س دا انو غرازي ه جوزي

المتحدة األمم مقر في المستدامة التنمية حول المستوى رفيع سياسي منتدى هامش على
ر وأط ة عام ات سياس ى إل اجون يحت ريين األس زارعين الم أن ى عل وم٬ الي ورك بنيوي
بتعظيم لهم وتسمح المتغيرة٬ اليوم بيئة في واالزدهار بالتكيف لهم تسمح مناسبة قانونية

المستدامة التنمية أهـداف تحقيق في  .مساهمتهم
 

سيلفا دا متنوعة"وقال جهات فيه تشترك ائتمانًيا صندوقًا بالفعل أنشأت قد المنظمة إن
ن بي ادل والتب الحوار ز لتعزي ية األساس األموال بعض بالفعل وخصصت المانحين٬ من

األسريون المزارعون ا يحتاجه تي ال العامة السياسات بشأن ى"المزارعين عل داً مؤك ٬
ة الوطني ل العم خطط وضع ي ف دم تق إحراز ى عل دان البل حث على تعمل المنظمة أن
الدولي والصندوق والزراعة األغذية منظمة ستفهم الطريقة بهذه أنه حيث بها٬ الخاصة

أفضل بشكل بلد كل وعمليات مطالب الزراعية  .للتنمية
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عن ن ممثلي ى إل باإلضافة ا وفرنس تاريكا كوس ا دولت ادرة٬ المب إطالق ل حف ي ف شارك
ة زارعين"حرك للم ة الدولي ينا كامبيس ا في ة"ال ومنظم المي٬ الع ي الريف دى والمنت ٬

بأسرها ة العائلي زارع الم ل تمث إذ زارعين٬ الم تجمعات من وعدد العالمية٬ المزارعين
من أكثر ج%90المزارعة تنت ا أنه كما العالم٬ في الموجودة المزارع جميع 80من

بصورة% رتبط ت رية األس ة الزراع أن ث حي الكوكب٬ كان لس ة المتاح ة األغذي ن م
أيضا العالم مستوى وعلى دولة٬ لكل الغذائي باألمن  .وثيقة

 
ه يؤدي ذي ال ام اله دور ال راز إب ى إل ادرة المب الق إط الل خ ن م ة المنظم عى وتس
ة األغذي اج وإنت ير توف تقبل مس وتشكيل الجوع على القضاء في األسريون المزارعون

العالم  .في
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الخبر تفاصيل

الخبر التحصيناتعنوان وصرف األمراض لمكافحة الزراعة لوزراة فرع بتوفر يطالبون الخفجي مواشي مربو

الخبر الخبرالخميس-18/07/2019-15/11/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2542العددالكاتب 1تكرار

العالية المادية بمبالغها كاهلهم أثقلت البيطرية  الصيدليات

لمكافحة الزراعة لوزراة فرع بتوفر يطالبون الخفجي مواشي مربو
التحصينات وصرف  األمراض

 

الزويد–الخفجيأبعاد  :عافت
رع ف ر توف رورة بض ي الخفج ة محافظ ي ف ي المواش الك وم ي مرب ن م دداً ع ب طال
ة للمتابع ا وإحتياجه ية الماش ن م ير الكب دد للع ك وذل بالمحافظة والزراعة البيئة لوزارة
ب لطل اوره المج للمحافظات فر الس قة مش من لتخفيف إضافة مستمر٬ وبشكل البيطرية

 .العالج
 

ل دث تح ث ي«حي الخفج اد أن»أبع ة بالمحافظ ي المواش ي مرب د أح مري الش ود حم
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ن م ير الكب دد الع ر توف وء ض ي ف ة ماس ة حاج بح أص الخفجي ب وزارة ال رع ف د تواج
ي مجان بشكل ر والمتوف العالج وجود م يحت ا مم لألمراض تعرضها وإمكانية المواشي

الزراعة وزارة فروع  .في
 

٬ الل الح ص وفح ف كش ذالك وك ه مجاني ات عالج رفون يص وزارة ال رع ف اف وأض
ى ال ا نلج ه بالمنطق ا وجوده عدم بحكم ولكن ٬ الموسميه التحصينات لصرف باإلضافة
٬ صحيح بشكل الحاله تشخيص عدم أو ماليه خسائر يكبدنا الذي األمر البيطره محالت

الخفجي عن تبعد والتي مليجه في فرع أقرب أن وعوده???مشيراً  .ذهابًا
 

من اتهم معان عن الخفجي محافظة في المواشي مربي أحد المري خالد تحدث جهته من
ث حي ه حادث امين ع ل قب ه ل لت حص ه بأن ال وق ة بالمحافظ للزراعة رع ف وجود دم ع
ائر الخس ن م ير الكث ده كب ذي ال ر األم الطاعون لمرض المواشي ضغار بعض أصيبت
وزارة ال رع ف د لمواعي إضافة ٬ الصيدليات ي ف البيطريين األطباء بسبب وذلك المادية

المواشي صغار من العديد نفوق في تسبب مما المحافظة  .خارج
 

التحصينات ى عل للحصول القطيف لمحافظة السفر األحيان بعض في أضطر وأضاف
يراً مش ٬ ط فق القطيف محافظة ألهالي مخصصه أنها حيث كافيه غير تكون عادة والتي
كالطاعون راض لألم المواشي من الكثير تتعرض حيث ضروري الفرع وجود أن إلى
رع الف ن م تمره مس ة لمتابع اج تحت تي ال والدموية المعوية واألمراض القالعية والحمى
ة الزراع رع ف وجود اهمة لمس افة إض ٬ ين المختص ريين البيط اء األطب د يتواج ث حي

الكبريت وأبرق السفانية في القريبة المراكز  .لخدمة
 

وزارة ل تغراب إس الة رس وجه د ق ان ك ة المملك مواشي ي مرب رابطة حساب أن يذكر
ي مرب دم ليخ الخفجي ة مدين ي ف وزارة لل رع ف وجود دم ع عن والزراعة والمياه البيئة
للوزارة ندائهم موجهين الحساب في المواشي مالك من عدداً شارك حيث ٬  .المواشي
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