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لتاريخ الصحفي 16/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخضراءعنوان الرياض

الخبر الخبرالجمعة-19/07/2019-16/11/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الجعيثنالكاتب الرصد18652العددعبدهللا 1تكرار

التداول  بعد

الخضراء  الرياض

 
 

الجعيثن   عبدهللا

ك المل الشريفين الحرمين ادم خ إطالق ع م مّى٬ مُس ى عل اسماً الرياض مدينة ستصبح
عبدالعزيز بن هللا-سلمان الخضراء(مشروع-حفظه اض اء)الري الثالث وم 19ي

ارس من2019م برى(ض الك اض الري روعات مة)مش عاص ل تجع وف س تي ال
اض الري روع مش تمل يش ان٬ اإلنس اة لحي لها وأفض الم الع م عواص ل أجم ن م ة المملك

ن م أكثر على ي7٬5الخضراء الت عة الواس العاصمة اء أنح ة كاف ي ف شجرة ن ماليي
اإلنسان ببنائها  ..يفخر

 

ّجع ويش ال٬ الجم احات مس د ويزي وث التل ل ويقلّ ة والراح الصحة يُحّسن المشروع هذا
الحياة جودة مستوى من الرفع على ويعمل الرياضة٬  ..على

 

الحواس٬ ع وجمي والشم النظر ع تمت الطبيعة بهاء من قشيبة حلّة الرياض تكسو سوف
ات الوارف الّظالل ر وتوف ار٬ والغب الحرارة ف وتخف باألكسجين٬ والخاليا الحنايا وتمأل
ة الجميل ة الطبيع ن م ة قطع تُصبح بحيث وناحية٬ زاوية كل وفي ومكان٬ درب كل في
تفوح الزكية األشجار وروائح أبهى٬ والشوارع أفضل٬ والمتاجر أجود٬ المساكن تجعل

الم الع ي ف ة حديق بر أك ود وج ع وم يرة٬ الكب ة المدين واء أج لمان(في س ك المل ة )حديق
أرجائها في ويهب الصحي٬ الهواء الرياض تتنفّس النعيم(سوف ح)نسيم روائ عن ينم

والسرور المرح وتنشر الجفاف٬ وتُخفف الحرارة تخفض التي المياه ورطوبة األشجار
هي ة المدين تحتضنها سوف التي األشجار غابات أّن خاصة وزائريها٬ الرياض لسكان
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يضمن وهذا هدرا٬ً تذهب كانت التي المعالجة المياه على وتعتمد المنطقة٬ بيئة نفس من
هللا بإذن واالستدامة النمو  ..لها

 

روع٬ مش كل ي ف عة واس خضراء احات مس ترك ب اريين العق ورين المط زام إل ترح نق
ي ف اري العق ر التطوي إّن ف السكان٬ على خفيفة رسوم وفق ودوامها بصيانتها والتزامهم
ة لرغب ه معظم ي ف ويخضع بكثير٬ المأمول دون زال ما عامة٬ المملكة وفي الرياض٬
بيضاء أراٍض أو مباٍن شكل على األرض من قدر أكبر اقتطاع في المطورين من كثير

للبيع  مُعدة
 

من االستفادة نود الوضوء(كما ط)مياه محي ى إل ا بتحويله مسجد٬ ل ك قرب الموجودة
هدراً المياه هذه تذهب أن بدل األشجار٬ بمختلف المزروع القريب  ..المسجد

 

عرهم ويش واطنين٬ الم عد ُيس ا م ذا وه االت٬ والمج ي النواح ل ك ي ف دم تتق ة المملك إّن
هللا بإذن وأجمل أفضل  .بمستقبل
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لتاريخ الصحفي 16/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عسيرعنوان منطقة في الزراعي اإلنتاج ينعش الصيفية الفاكهة موسم

الخبر الخبرالجمعة-19/07/2019-16/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

عسير منطقة في الزراعي اإلنتاج ينعش الصيفية الفاكهة  موسم

 

 واس-أبها
ات المحافظ ي ف مي الموس ادي االقتص اط النش اهر مظ رز أب ن م يفية الص ه الفواك د تع
السروات الي أه زارع م تضم حيث ٬ السنين مئات منذ عسير٬ بمنطقة الجبلية والمراكز
عن احثين والب زوار ال ن م يراً كب االً إقب هد تش تي ال ه والفواك وب الحب ن م متعددة أنواعاً

الصيف فصل خالل المعتدلة  .األجواء
 

السعودية األنباء وكالة لمراسل ميدانية جولة ي"واس"وأظهرت ف زارع الم من عدد في
نضج"بللحمر"مركز ال واكتم ه وجودت الزراعي اج اإلنت رة وف ٬ ير عس ة منطق بشمال

والتين العنب وخصوصاً الصيفية الفواكه من  .العديد
 

٬ ه الفواك ة زراع مجال في جديدة بتجارب المزارعين رفد في الحديثة التقنيات وأسهمت
ة منطق ي ف ابقاً س ة معروف ن تك م ل دة جدي واع أن ة زراع يرة األخ السنوات خالل تم حيث
الفرنسي العنب مثل العالم من مختلفة مواقع في يزرع الذي العنب من أنواع ٬منها عسير
ال جب ي ف دم الق من المعروف البلدي العنب إلى إضافة األردني والعنب اإليطالي والعنب
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عام بشكل والحجاز  .السروات
 

ون والعي ار اآلب وبعض األمطار م مواس ى عل د تعتم ير عس ة منطق ي ف الزراعة وكانت
ري ال اليب أس تخدام اس أن إال ٬ م المواس بعض ي ف دوداً مح اج اإلنت يجعل مما ٬ الجارية
يرة كب احات مس ن م تفادة االس على المزارعين شجع ٬ بالتنقيط الري وخصوصاً الحديثة
د تواف ع م اً متوافق ٬ الصيف م موس خالل حصادها أتي ي تي ال ٬ الخصبة األراضي ن م
م أه ن م يفية الص ة الفاكه ل جع ا مم ير٬ عس ة منطق ى إل طافين والمص زوار ال آالف

 .خياراتهم
 

دم الق ذ من ير عس ة بمنطق ة الجبلي ع المواق ي ف الصيفية ه والفواك ب العن ة زراع وعرفت
االقتصادي عائدها من لالستفادة المنطقة خارج إلى تصدر كانت  .حيث

 
ادرة مب ن م األولى المرحلة ٬ والزراعة والمياه البيئة وزارة درجات"وأطلقت الم ل تأهي

ة المملك ن م ي الغرب وب الجن ي ف األمطار اه مي حصاد ات وتقني ة هر"الزراعي ش خالل
اعد يس ا مم ٬ ير عس ة بمنطق ة الزراعي درجات الم ل تأهي ادة إع دف به ٬ الماضي أبريل

العضوية للزراعة التقليدية الزراعة من التحول في  .المزارعين
 

ودة الج ذي ن اآلم ذاء الغ اج إنت ى إل دف ته وية العض ة الزراع أن وزارة ال حت وأوض
إضافة ري٬ ال اه مي تهالك اس يد وترش الطبيعية٬ والموارد البيئة على والمحافظة العالية٬

ودعمه العضوي اإلنتاج مستوى رفع  .إلى
 

ات وتقني ة الزراعي درجات الم ل تأهي لمبادرة التمهيدية المرحلة في المستفيدين عدد وبلغ
ى إل المستهدفة اطق بالمن األمطار اه مي ي500حصاد الت الخدمات ت تمثل د وق مزارع

الجدر اء وبن التسوية ال أعم ي ف ة التعاوني الجمعيات مجلس مع بالتعاون الوزارة قدَّمتها
دف به غيرة الص دود للس در الج اء وبن وية التس ال وأعم درجات٬ للم خري الص ع والقط
ات بتقني ري بكات ش ب وتركي انية خرس اه مي ات خزان اء بن ى إل إضافة األمطار٬ حصاد

اوزت تج ة مختلف شتالت ديم وتق ة زراعي رب ت ير وتوف ن40مختلفة الب ن م تلة ش ف أل
والعنب والورد والخوخ واللوز والرمان  .والموز
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الخبر تفاصيل

الخبر األسماكعنوان أسعار يرفعان والروبيان الشرقية%40الرياح في

الخبر الخبرالجمعة-19/07/2019-16/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19319العددالكاتب 1تكرار

األسماك أسعار يرفعان والروبيان الشرقية%40الرياح  في
 

 
 

العبدهللا  mod1111222@)الدمام(محمد

بة بنس اً ارتفاع ف القطي بمحافظة ة المركزي السوق في الممتازة األسماك أسعار سجلت
عر40%-30% س ز قف إذ ي٬ الماض بوع باألس ة مقارن الي الح بوع األس الل خ
مقابل650إلى»الشعري« زنة450رياًال للمن  .كيلوغراما16ًرياالً

 
العوامل ل بفع عار األس اع ارتف باب أس المركزي ف القطي وق س ي ف املون متع بر واعت
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اري الج تعداد االس ى إل افة إض ية٬ الماض ة القليل ام األي الل خ تقرة المس ير غ ة المناخي
القادم أغسطس شهر من اعتباراً الروبيان  .لموسم

 
ي المحيش د محم السوق ي ف املين المتع د أح ال ى«:وق عل المسيطرة ديدة الش اح الري

ف بمختل يرة الكب ات االرتفاع ي ف ية األساس ل العوام أحد شكلت الشرقية المنطقة أجواء
ائد المص ف بمختل ار اإلبح ن م وارب الق ع تمن اح الري رعة س وأن ماك٬ األس واع أن
تصاريح اف إيق ي ف الحدود حرس إدارة تتخذها التي االحترازية فاإلجراءات بالخليج٬
ي إجمال ى عل ينعكس السالمة٬ متطلبات اتخاذ على الصيادين مختلف وحرص اإلبحار٬

المحلية األسواق في  .»المعروض
 

ة٬ المناخي األجواء تقرار اس لعدم القادمة٬ األيام خالل األسعار تذبذب استمرارية وتوقع
في يسهم مما المنطقة٬ أجواء على النشطة الرياح هبوب تشهد التي الفترة في خصوصاً

عار األس ات دء.تقلب ب أن ي ف اهر الظ ي عل وق بالس ة الباع د أح ول الق ي ف اركه وش
أسعار ي ف الحاصلة االرتفاعات ى عل إضافياً امالً ع يشكل ان الروبي لموسم االستعداد
ان٬ الروبي صيد اه باتج للتحول التجهيز في بدأت المراكب من العديد أن مبيناً األسماك٬
داً مؤك الماضي٬ األسبوع من اعتباراً األسماك صيد في العاملة المراكب عدد قلص مما
ي التنازل د الع ع م اع االرتف ي ف تبدأ س ان الروبي يد لص ة المتجه ب المراك الي إجم أن

القادم أغسطس شهر بداية الموسم بة.النطالقة بنس ز قف الصافي سمك سعر أن ر وذك
د30% عن تقر ل1100ليس مقاب ة850لایر زن ة للثالج االً ا32٬ًري كيلوغرام

بة بنس الشعري سمك ارتفع ى%40فيما ال ل650ليصل مقاب االً اال450ًري ري
ة زن ن بة16للم بنس امور اله مك س عر س ع وارتف ا٬ً د%20كيلوغرام عن تقر ليس
مقابل1100 بة900لایر بنس د الكنع سمك سعر وارتفع للمن٬ ليصل%15لایر

 .لایر800إلى
 

ترة للف األسعار ارتفاع استمرار التاريخ٬ منير األسماك مجال في المختصين أحد وتوقع
يفضل ة الباع ن م دداً ع أن اً الفت ملحوظة٬ بصورة المعروض كميات لتقلص القادمة٬
ة عملي يجعل ا م ني٬ العل زاد الم ي ف عار األس اع الرتف اح٬ الري اشتداد ع م ل العم عدم

الملحوظة الزيادة نتيجة صعبة٬ األسماك  .تسويق

6



 

لتاريخ الصحفي 16/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر خالل238تفسح"البيئة"عنوان المحلية والسوق الحج موسم لتغطية الماشية من رأس الموسمية15ألف خطتها ضمن الماضية يوماً

الخبر الخبرالجمعة-19/07/2019-16/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة أخبار
)عام(

الرصد0العدد0الكاتب 24تكرار

الماشية238تفسح"البيئة" من رأس ألف
خالل المحلية والسوق الحج موسم 15لتغطية
الموسمية خطتها ضمن الماضية  يوماً

 

 واس-جدة
نحو فسح عن والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة 238,574كشفت

من الفترة خالل الماشية من وحتى1رأسًا القعدة دة14ذو القع ذو
حج لموسم أعمالها ضمن وذلك  .هـ1440الجاري٬

ن ع ة للمملك واردة ال وحة المفس اليات اإلرس أن وزارة ال حت وأوض
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ن بي توزعت اإلسالمي٬ دة ج ميناء م217,265طريق غن رأس
و103و السودان٬ ة دول من واردة ام20704جمال أغن رؤوس
جيبوتي502و دولة من واردة  .جمل

مة العاص ى إل ي المواش دخول ل دة ع وابط ض عت وض ا أنه ت وبيَّن
ًة بداي احي٬ األض المة س مان ض ى إل ا خالله ن م دف ته ة٬ المقدّس
اإلسالمي جدة اء بمين اتي والنب ي الحيوان المحجر ل قب ن م بالمتابعة
ى حت المستوردة المواشي ى عل المحجرية اإلجراءات جميع وتطبيق
وصولها حتى ا ومتابعته الشاحنات ترصيص يتم ذلك وبعد فسحها٬
وق الس ن م ة المقدس اعر للمش وارد ال ة متابع ى إل افة إض ا٬ لمواقعه

بمحافظات الوزارة فروع خالل من والليث:المحلية والجموم  .جدة
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لتاريخ الصحفي 16/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بجوائزعنوان الفائزبن يُكرم األحساء محافظة الرطب"وكيل "أحلى

الخبر الخبرالجمعة-19/07/2019-16/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

بجوائز الفائزبن يُكرم األحساء محافظة الرطب"وكيل  "أحلى

 

 واس-األحساء
ابقة بمس ائزين الف أمس٬ ري الجعف إبراهيم بن معاذ األحساء محافظة وكيل ى"كرم أحل

خالل"الرطب اء األحس بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ا نظمه تي ال
من الرطب??–??الفتره واع أن ود أج ى عل افس للتن اري الج ده القع ذو شهر ن م

ارة الق ل بجب ارات الحض أرض ى عل ك وذل ة٬ بمالحافظ اده حص م موس ع م التزامن ب
األحساء  .بمحافظة

الكريم القران من آيات بتالوة المناسبة بهذه أقيم الذي الحفل  .وبدأ

ع بالجمي ا فيه رحب كلمة الحسيني٬ خالد المهندس والزراعه والمياه البيئه مدير ألقى ثم
"وقال ى: واثن زارعين الم ن بي ابي إيج افس تن ق خل و ه المسابقة إطالق من الهدف إن

ى عل زارعين الم تحث ا بأنه ابقة المس اداً ع شعبي٬ وروث م بإحياء المسابقة دور على
ى عل ة والمحافظ ج المنت ودة ج ى عل ا إيجاب س ينعك ا بم ه ب ة والعناي ب بالرط ام االهتن
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الطبيعية  ".الموارد

ابقة المس ي ف اركين والمش ابقة للمس ه دعم ى عل المحافظة لوكيل الشكر الحسيني٬ وقدم
النخلة جمعية بينهم من والذين والداعمين الحضارات أرض في  .والمسؤولين

ذي ال دور وبال بالمهرجان ا فيه أشاد كلمة الجعفري٬ معاذ المحافظة وكيل ألقى ذلك بعد
ة الزراعي ات بالمنتج النهوض أجل من باألحساء والزراعة والمياه البيئة مكتب به يقوم
اظ للحف ب الجوان ع بجمي م تهت ان لج بتشكيل ام ق المحافظة مجلس أن مؤكداً األحسائية٬

مكانه من األحساء به تحظى ما مع يتالئم بما بها والنهوض األحساء خيرات  .على

ه٬ والترفي ياحة للس اء األحس شركة ة كلم العفالق٬ عبدالرحمن بن محمد ألقى ذلك عقب
ج وبرام ة الثقافي بات المناس ل وتفعي ديم بتق اً دوم ر وتفخ عد تس ركة الش أن ا خالله د أك
داف أه م أه ن م بر يعت ذا وه النفع٬ ب المحافظة ى عل ود تع تي ال ة االجتماعي المسؤولية

إلبرازها تسعى التي  .الشركة

أسماء الوصيبعي٬ نبيل المهندس باألحساء الزراعية الشؤون إدارة مدير أعلن ذلك إثر
ي الثان ز المرك و رزق٬ ال دهللا عب ي عل زارع الم األول ز المرك حصد ث حي ائزين٬ الف
ن عبدالرحم الم عبدالس زارع الم ث الثال ز والمرك م٬ النعي دالرحمن عب ار عم زارع الم

 .اليمني

الصور والتقطت والشهادات٬ ز الجوائ المتسابقين بتسليم األحساء محافظة وكيل قام ثم
 .التذكارية

أوبريت تقديم ذلك الحضارات"تلى براس م"ن ث الصحيح٬ م جاس اعر الش ات كلم ن م
األحسائيين قلب في النخلة مكانة تناول شعرية قصيدة العساكر٬ نوح الشاعر  .ألقى

أجود ضمت التي المصاحبة األركان والحضور٬ المحافظة وكيل شاهد الحفل ختام وفي
وا أطلع كما الرطب٬ عصير ومنتج بالمهرجان المشاركة العينات وأفضل الرطب أنواع

المتميزة األحسائية اليدوية الحرف  .على
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لتاريخ الصحفي 16/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رفيدة.…بالصورعنوان بأحد األولى السياحية الخيمة في المياه استهالك ترشيد ثقافة لنشر معرض إقامة

الخبر الخبرالجمعة-19/07/2019-16/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2672العددالكاتب 1تكرار

الخيمة.…بالصور في المياه استهالك ترشيد ثقافة لنشر معرض إقامة
رفيدة بأحد األولى  السياحية

 

 

عسير مشافي/صحيفة  يحيى

دس المهن ير عس ة بمنطق اه المي خدمات عام مدير سعادة وتوجيه سفر/بموافقة د محم
 ..الشهراني

 
يد والترش التوعية إدارة بمشاركة وذلك ٬ المياه استهالك ترشيد ثقافة لنشر معرض أقيم

12



رع ف اركة ومش ٬ دة رفي د بأح ى األول ياحية الس ة الخيم ي ف ة بالمديري الء العم دمات بخ
مشيط بخميس المياه فرع ومشاركة ٬ رفيدة بأحد  .المياه

 
ن م ع جم ور بحض دة رفي د أح ة محافظ افظ مح ل قَِب ن م ارض المع اح افتت م ت د وق

 ..المسؤولين
تم  كما

من المعرض ات محتوي عن واٍف عرض ديم وتق يد الترش أدوات استخدام طرق شرح
والترشيد التوعية إدارة مدير رفيدة/قبل أحد فرع ومدير السناني م.م/إبراهيم إبراهي

 ..شايع

 
داف أه ن م ه حقق ا وم ه وتوفيق هللا بفضل المعرض ذا ه اح نج الشكر..وبعد ديم تق م ت
فر س د محم دس المهن ير بعس المياه خدمات عام مدير لسعادة ام..الجزيل الع والمشرف

تاذ األس الء العم دمات خ ى اني/عل أحمس د الء..محم العم دمات خ ام ع دير وم
عقران/األستاذ األستاذ..ناصر سويد/ومساعده ر..محمد لمدي موصول والشكر

األستاذ المشتريات ى/إدارة عل ائمين والق اركين المش الزمالء وكافة ٬ منصور عبدهللا
المعرض  ..هذا
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لتاريخ الصحفي 16/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالحيوانعنوان الرفق بالئحة المواشي بيع نقاط يلزم مكة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع

الخبر الخبرالجمعة-19/07/2019-16/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بالئحة المواشي بيع نقاط يلزم مكة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع
بالحيوان  الرفق

 

عســير  حسين

ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م عادة س رح ص
الخليجي اون التع مجلس لدول بالحيوان الرفق نظام أن الغامدي هللا جار سعيد المهندس
ى األول رة الم ي ف اوز تتج ال ة بغرام ه أحكام الف يخ ن م ل ك ب يعاق التنفيذية٬ والئحته

ة.ألفلایر50 الثاني رة للم ة المخالف رار تك ال ح ي ف ة العقوب مضاعفة م تت أنه وتابع
أول عن بقتها س رة م ل لك وفقاً مرات ثالث تضاعفت بذلك تكون والتي الرابعة٬ وحتى
ة العقوب رار ق لمصدر ن يمك ه أن ى إل مشيراً النظام٬ حدده لما وفقاً فرضها يمكن عقوبة
ا فيه م يقي تي ال ة المنطق ي ف داهما إح ون تك وأن محليتين٬ صحيفتين في نشرها تضمين

نفقته وعلى  .المخالف
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دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م وحث
ق بالرف راد واألف ة العالق ذات ات والجه ة البيطري آت المنش ٬ دي الغام هللا ار ج عيد س

 .بالحيوان
 

ل مث ج الح م موس ي ف ك ذل اة ي:ومراع ف ات الحيوان ن م يرة كب داد أع دس تك دم ع
من أو زارع٬ الم ى إل الموانئ من النقل وطريقة الكافي٬ والعلف الماء وتقديم الزرائب٬
داً وتقي ك٬ ذل ى عل تنص تي ال محة الس ا دينن اليم تع ن م الخ٬انطالقاً المس ى إل زارع الم
ي المجان رقم ال ى عل ة مخالف ات ممارس أي ن ع غ التبلي ى إل ع الجمي ة٬داعياً باألنظم

ديرعام8002470000 لم ي اإللكترون د البري إلى للبالغ داعمة وثائق أي ٬وإرسال
البيطرية والرقابة الصحة  .refq@mewa.gov.saادارة

* 
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لتاريخ الصحفي 16/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر باعيينهعنوان يكرم رابغ بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب

الخبر الخبرالجمعة-19/07/2019-16/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصدالعددالكاتب 1تكرار

باعيينه يكرم رابغ بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة  مكتب

 

عســير  حسين

المكتب دير لم ريم تك ل حف غ راب بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ام أق
د التقاع ى عل ه احالت بة بمناس ه باعيين محمد بن فكري المهندس دد,السابق ع بحضور

مقره في بالفرع الموظفين  .من
 

غ راب بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دير م قبل من باعيينه تكريم وتم
ليم تس م وت ابقين الس دين المتقاع زمالء ال بعض بحضور ي اليوب المعطي عبد المهندس

وتقدير شكر وشهادة تكريمي ودرع التذكارية  .الهدايا
 

20



الءه وزم وزارة ال ل قب ن م ة الكريم ة اللفت هذه باعيينه فكري المهندس ثمن جانبه ومن
بالمحافظة وزارة ال ب مكت ي ف معه تواصل,والعاملين ى عل سيظل ه بان اهم اي دا واع

معهم تامة والعافية,بصورة الصحة دوام واسرهم لهم ديره,متمنيا وتق شكره ومقدما
استثناء دونما  .لهم

 
العمل نوات س خالل قضوها تي ال عيدة الس واالوقات اللحظات الحضور إستذكر ,وقد

والعافية الصحة دوام السابق للمدير واسرته,متمنين يحفظه وره,وأن ام ه ل ر وييس
الجديدة الخاصة حياته  .في
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لتاريخ الصحفي 16/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعي«عنوان بـ»الصندوق قروضا عام536يعتمد في زراعية لمشاريع لایر مليون

الخبر الخبرالجمعة-19/07/2019-16/11/1440تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد9412العددالكاتب 1تكرار

الزراعي« بـ»الصندوق قروضا لمشاريع536يعتمد لایر مليون
عام في  زراعية

 

 

الرياض من الخميس  سلطان

و لنح ا قروض ة٬ الزراعي ة التنمي ندوق ص د ة36اعتم بقيم ا زراعي روعا 536مش
الماضي العام خالل لایر  .مليون

 
ا به الصندوق زود ات لبيان ا تحصيل"االقتصادية"ووفق ن م الصندوق ن تمك ٬872

ة البالغ ه ل ابق الس ام الع الل خ يله تحص م ت ا بم ة مقارن ام الع خالل لایر ون 622ملي
بنسبة ارتفاعا يمثل ما وهو لایر٬ المائة40.2مليون  .في
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ن المزارعي ات احتياج أمين ت ي ف همت أس روض الق ذه ه إن ف ندوق٬ الص ب وحس
اءة كف ذات تويات بمس اج اإلنت ادة زي ى عل ساعد ا م الزراعي٬ القطاع في والمستثمرين
القطاع تراتيجية الس وفقا للصندوق االستراتيجية الخطة مع يتماشى وبما عالية٬ وجودة

لــ وتحقيقا الوطني التجول برامج مع المتماشية المملكة"الزراعي  ".2030رؤية

 
ق يحق ا م الزراعي٬ القطاع تطوير في أيضا تسهم القروض هذه أن الصندوق٬ وأوضح
استغالل ى عل ويساعد مكتسباته على ويحافظ اإلنتاجية كفاءته ويرفع مستدامة تنمية له
المائية بالموارد منها يتعلق فيما خصوصا الكفاءة٬ عالية بصورة االقتصادية  .الموارد

 
محمية بيوت في إقراضها٬ المعتمد الزراعية المشاريع تمثلت البيانات٬ ثمانية"وحسب

اريع ة"مش زراعي ات منتج انع ومص روع"٬ ور"مش تم انع ومص روعان"٬ ٬"مش
ول عج مين روعان"وتس م"مش الح اج ودج اريع"٬ مش عة اض"تس بي اج ودج ٬

روعان" ات"مش وفقاس ل"مشروع"٬ عس اج وإنت ل نح ة وتربي روع"٬ ة"مش وتربي ٬
المسيجات ام بنظ ة"مشروع"أسماك زراعي تلزمات ومس اريع"٬ مش تة ومصنع"س ٬

القاسي القمح وجريش الذرة الحم"مشروع"سميدة دجاج وأمات  ".مشروعان"٬

 
دعم ي ف ل المتمث اتي النب القطاع ي ف تفيدة٬ المس ات القطاع حسب اريع المش وتوزعت
روض ق ة بقيم ا تمويله م ت مشاريع ة ثماني بنحو وفة المكش والزراعة ة المحمي وت البي

بنحوح145 والروبيان األسماك قطاع وأيضا لایر٬ لایر60مليون  .مليون
 

ى إل تصل ة إجمالي ة بقيم اريع مش ة أربع ي ف التصنيع قطاع تمويل تم ون28كما ملي
بـــ دواجن ال اع وقط ت14لایر٬ بلغ دة معتم روض ق ة بقيم روعا٬ ون140مش ملي

 .لایر
 

ي ف تفيدين المس ل تموي ى إل يهدف الذي الريفية٬ التنمية برنامج دشن الصندوق أن يذكر
اج وإنت النحل ة تربي ر وتطوي ن٬ الب نيع وتص اج إنت ر تطوي تشمل المجاالت٬ ن م دد ع
وتعزيز الفواكه٬ وتسويق وتصنيع إنتاج وتطوير الورد٬ وتجارة زراعة وتنمية العسل٬
ية٬ الماش ي مرب صغار قطاع ر وتطوي األسماك٬ ومستزرعي الصيادين صغار قدرات
الصغيرة ازات الحي ن م المضافة ة القيم ر وتطوي ة٬ البعلي المحاصيل ة زراع وتطوير

التقليدية الزراعية الريفية  .واألنشطة
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ن المزارعي ات حاج س وتلم تثمارية االس رص الف اد إيج ى عل ه عمل ندوق الص د وأك
ى عل ة والمحافظ ة الزراعي ات السياس ع م يا تماش ي الزراع اع القط ي ف تثمرين والمس

والمائية الطبيعية  .موارده

24



 

لتاريخ الصحفي 16/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالبكيريةعنوان الجديد المقر يفتتح بالقصيم الزراعية التنمية صندوق مدير

الخبر الخبرالجمعة-19/07/2019-16/11/1440تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

بالبكيرية الجديد المقر يفتتح بالقصيم الزراعية التنمية صندوق  مدير

 
 
 

البدراني  فيصل
 

 القصيم

صالح دس المهن عادة س القصيم ة بمنطق ة الزراعي التنمية صندوق فرع عام مدير افتتح
س أم وم ي ه البكيري ة بمحافظ ة الزراعي ة التنمي ندوق ص ب لمكت د الجدي ر المق د األحم

وتجول,الثالثاء الراشد راهيم إب دس المهن بالمحافظة الصندوق ب مكت دير م بحضور
للمزارعين المقدمة المتنوعة الخدمات على مطلعين المبنى٬ أقسام في  .الجميع

 

ا م أن اح االفتت خالل القصيم ة بمنطق ة الزراعي ة التنمي صندوق رع ف ام ع دير م وأكد
د يع ة بالمنطق ة الزراعي ة التنمي صناديق ب لمكات ة حديث ار مق إنشاء من المنطقة تشهده

المواطن لخدمة واإلمكانات الطاقات تسخير على الرشيدة القيادة حرص على  .دليال
 

ى مبن أن د٬ الراش راهيم إب دس المهن ة بالمحافظ الصندوق ب مكت دير م ن بيّ ه٬ جهت ن م
25



المكتب ويحتضن بالمحافظة واد الع دالرحمن عب يخ الش طريق على يقع الجديد المكتب
العمالء وخدمة والمحاسبة والتحصيل القروض أقسام  .على
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لتاريخ الصحفي 16/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بطبرجلعنوان الزراعية التنمية لصندوق المتميز الخدمة لمركز بزيارة يقوم الجوف بمنطقة الزراعية التنميه صندوق فرع مدير مساعد

الخبر الخبرالجمعة-19/07/2019-16/11/1440تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد756العددالكاتب 1تكرار

يقوم الجوف بمنطقة الزراعية التنميه صندوق فرع مدير مساعد
بطبرجل الزراعية التنمية لصندوق المتميز الخدمة لمركز  بزيارة

 

نيوز الشراري-خبر القريص  طبرجل-فايز

ود حم د محم دس المهن الجوف ة بمنطق ة الزراعي التنميه صندوق فرع مدير مساعد قام
بطبرجل الزراعية التنمية لصندوق المتميزة الخدمه بزيارةمركز  .الضميري

 

ة الخدم ز مرك ومنسوبي ب المكت دير م الشراري لويفي مدهللا االستاذ استقباله في وكان
تأجر المس للصندوق د الجدي ر للمق اح االفتت شريط بقص الضميري المهندس تفضل ثم
ام األقس عن للشرح تمع واس ز المرك ام بأقس وتجول اهرة الق ارع ش ى عل الورود بحي
ز مرك ى ال مؤخرا الصندوق ب مكت ل تحوي م ت ان د بع ب المكت دمها يق تي ال والخدمات

ة المملك ة رؤي ع م ى يتماش ا بم يزه متم ه ندوق2030خدم الص تراتيجة اس ب حس
 .الجديد

 

ة التنمي صندوق رع ف دير م الشراري ي لويف ن ب دهللا م تاذ األس دم ق ارة الزي نهاية وفي
د محم دس للمهن ذكارياً ت اً درع الصندوق منسوبي عن نيابة طبرجل بمحافظة الزراعية

لهم وتشريفه زيارته على  الضميري
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لتاريخ الصحفي 16/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منذ10عنوان العطش يعانون الداير في مواطن أشهر4آالف

الخبر الخبرالجمعة-19/07/2019-16/11/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

منذ10 العطش يعانون الداير في مواطن  أشهر4آالف

لـ المغذية المضخة المسؤولين5تعطُّل تجاهل وسط  أحياء

 

المالكي-الداير●  زاهر

اإللكترونية عاجل  صحيفة

ي ف ا جاوره ا وم افي الج ل وحبي ارة وخب وقسميل فينة والس الهجر اء أحي كان س يعيش
تعطل د بع م عنه ة الخدم اع وانقط اه المي ي ف ّحًا ش ازان ج ة منطق شرق الداير محافظة

منذ األحياء لتلك المغذي المضخة  .أشهر4جهاز

28



جوانب ن م ا مهّمً ا جانًب ّس تم ا أنه م رغ كلة المش ل تجاه ن م تياءهم اس الي األه وأبدى
المياه٬ منسوب بضعف مرة يتحجج بالمنطقة المياه خدمات فرع إن إلى مشيرين الحياة٬

المضخة دفع بضعف  .ومرة
 

لـ الي األه ن م دد ع ال كلة٬»عاجل«وق المش بحل ررة متك وعود ى عل حصلوا م إنه
ي حوال عطش روي ي أشهر أربعة منذ حل إيجاد عدم ن10مستغربين م نسمة آالف

الحيوية والمرافق المركزية المنطقة منها تضررت مشكلة وهي المحافظة  .سكان

اوز تتج ال دة جدي بمضخة ة المتعطل المضخة ير تغي في يكمن الحل أن األهالي ويرى
م40قيمتها له الصهاريج أصحاب استغالل في تسببت التي المعاناة وإنهاء لایر٬ ألف

األسعار  .ومضاعفة

لـ الكي الم حسن بران ج ي المحل س المجل عضو أكد جانبه المجلس»عاجل«من أن ٬
رع ف ع م ب كث عن يتابع لبدة بن ناصر بن نايف الداير محافظ وبمتابعة أعضائه بكامل
المضخات بصيانة المختصة والشركة بالمحافظة المياه خدمات ومكتب بالمنطقة المياه
ن م ّكلة مش ة ميداني ة لجن خوص ش م ت ه أن ى إل يًرا مش ت٬ وق رع بأس كلة المش ل لح
ة اللجن ت وانته ة٬ المقاول والشركة بالمحافظة اه المي وفرع المحلي والمجلس المحافظة

وقت بأسرع وإنهائها المشكلة لحل المضخة استبدال ضرورة  .إلى
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لتاريخ الصحفي 16/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أجاعنوان بحي الرملية الترسبات تنفي حائل مياه

الخبر الخبرالجمعة-19/07/2019-16/11/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العدد0الكاتب 4تكرار

أجا بحي الرملية الترسبات تنفي حائل  مياه

 

البالد ـ  حائل

ع مواق ي ف ه تداول م يت ا م ل٬ حائ ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ى نف
أجا بحي المياه في رواسب وجود عن االجتماعي  .التواصل

 

زاء أج لبعض يل غس و ه م ت ا م أن ّير٬ البش ب غال ن ب ود حم الفرع متحدث وأوضح
وهي ة٬ رملي رواسب ة أي ن م ا لتنظيفه ك وذل ا؛ أج حي وملحق أجا حي في الشبكة

دورية  .صيانة
 

يّر“وأهاب رع”البش الف د وتزوي اه٬ المي طوارئ ع م التواصل ة مالحظ أي ه لدي ن بم
مباشر بشكل شكواه ع م التعامل ليتم العّداد٬ ع.برقم بمواق انتشرت د ق الة رس ت وكان

30



ية األرض ات الخزان ف تنظي واطنين الم ن م ب تطل ٬ را مؤخ اعي٬ االجتم ل التواص
لوجود تفادياً حائل؛ بمنطقة للمياه المشغلة الشركة قِبل من الماء ضخ بدء قبل بمنازلهم٬

رملية  رواسب
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لتاريخ الصحفي 16/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عسيرعنوان تهاجم الجراد أسراب

الخبر الخبرالجمعة-19/07/2019-16/11/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد6867العددالكاتب 1تكرار

عسير تهاجم الجراد  أسراب

 

فرحان:أبها  عوض

يص تخص ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة الن إع م راب18رغ أس ة لمكافح ة فرق
راد الج ز مرك ن م ومشرف استكشاف٬ تي فرق ى إل إضافة ير٬ عس ة منطق ي ف الجراد

حوالي معالجة في نجحت أنها وإعالنها والتوجيه٬ لمجموعات2000للمتابعة هكتار
رصدت الدبا٬ وبقع الكاملة الحشرات ي»الوطن«من ف راد الج اثر تك في كبيًرا تزايًدا

في وتسببت والبساتين٬ بالمزارع الضرر ألحقت حيث عسير٬ منطقة محافظات مختلف
والفالحين للمزارعين كبيرة  .خسائر

 
واألمطار  الرطوبة
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إن الوادعي حامد الزراعي المهندس ن«قال تكم الصحراوي راد الج أسراب خطورة
ي الت البيض ل كت وغزارة ة٬ والطبيعي ة المناخي الظروف ف مختل ع م الجراد تأقلم في

على تزيد التي اإلناث أنثى250تضعها كل من  .»جرادة
 

من ا لتكاثره بة المناس الظروف ر لتوف ير عس ة منطق ي ف الجراد أسراب تزايد وأرجع
واألمطار  .الرطوبة

 
المزارعين  تثقيف

 
قضت تي ال راد الج أسراب ة مكافح رق ف دد ع ادة بزي المهجري د أحم المزارع طالب

والذرة البرسيم من مزارعه  .على
 

وب٬ الجن ران ظه محافظة وسط دان حي ة قري الي أه ن م الوادعي٬ ناصر شدد بدوره٬
تخدام لالس اهزة ج دات مبي ير وتوف الجراد مواجهة بكيفية المزارعين تثقيف أهمية على
ن م اتينه بس محاصيل خسر ه أن ى إل يرا مش األسراب٬ مع للتعامل المزارعين قبل من

والتين والعنب  .الرمان
 

زارع م تضرر القحطاني٬ محمد سعيد يدعى الفالحين٬ أحُد أكد الحرجة٬ محافظة وفي
ول هط ع م د تتزاي تي ال راد الج راب أس ن م ا خصوًص ه ومزرعت ا عموًم ة المحافظ
دار م ى عل ة الميداني رق الف ادة وزي ا مكافحته تكثيف في يكمن الحل أن مؤكدا األمطار٬

 .الساعة
 
 فرق10
 

عيد س المهندس الجنوب بظهران والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع مكتب مدير كشف
أن نشر«القحطاني منها10الفرع الجراد أسراب لمكافحة محافظة6فرق في فرق

و الجنوب٬ حيث4ظهران المحافظتين٬ بلديتي مع بالتعاون الحرجة٬ محافظة في فرق
الجراد أسراب لمكافحة الزراعة مع التعاون في كبيرة جهوًدا مسؤولوهما  .»بذل
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