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الخبر تفاصيل

الخبر العضويةعنوان للزراعة السعودية الجمعية مع تفاهم مذكرة توقع المستهلك حماية جمعية

الخبر الخبراالثنين-16/09/2019-17/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

السعودية الجمعية مع تفاهم مذكرة توقع المستهلك حماية جمعية
العضوية  للزراعة

 

 
 واس-الرياض

وم الي تهلك المس ة حماي ة جمعي ت ة,وقع للزراع عودية الس ة الجمعي ع م اهم تف ذكرة م
ب الجوان ي ف اون التع جسور د ولم ة العالق ر وتطوي الشراكة روابط لتعزيز العضوية٬

المستهلك بحماية العالقة ذات واالستشارية واالجتماعية والبحثية ع,التوعوية وق ث حي
د فه دكتور ال العضوية ة للزراع السعودية ة الجمعي إدارة س مجل رئيس معالي المذكرة
ت بن سمر دكتورة ال تهلك المس ة حماي ة لجمعي ام الع ن واألمي الغنيم٬ ب رحمن ال د عب بن

القحطاني  .عبدهللا
 

ز تعزي ى إل دف ته اهم التف ذكرة م أن اني القحط دهللا عب ت بن سمر دكتورة ال وأوضحت
ن بي ترك المش ل العم االت مج ي ف وية العض للزراعة عودية الس ة الجمعي ع م اون التع
ة الجمعي أن موضحًة يد٬ الترش بل وس تهالكي االس الوعي نشر ي ف هام واإلس الطرفين

المستهلك وتطلعات أهدافها يحقق بما العضوية الزراعة جمعية مع بالتعاون  .ترحب
 

دكتور ال العضوية ة للزراع السعودية الجمعية إدارة مجلس رئيس معالي أكد جهته من
ا انطالقً يأتي المستهلك حماية جمعية مع االتفاقية توقيع أن بالغنيم٬ الرحمن عبد بن فهد
ذات ات القطاع ع م الشراكة ز بتعزي العضوية ة للزراع عودية الس ة الجمعي أهداف من
أن ى إل مشيًرا العضوية٬ الزراعة ثقافة ونشر والتعليم٬ المعرفة مصادر وتبادل العالقة
اع القط لحة مص ي ف ب تص وية العض بالزراعة ة الخاص وانين والق ة باألنظم ة التوعي
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فيه العاملين  .وتحمي
 

ق الفري يضع ا كم ذكرة٬ الم ذ تنفي يتولى س ن الجهتي ن م المشترك العمل فريق أن يذكر
المتابعة٬ وآلية الزمنية والخطة واألنشطة البرامج تشمل المذكرة٬ هذه لتنفيذ عمل خطة

الدورية واالجتماعات نشاط٬ أو برنامج كل في األدوار  .وتحديد
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الخبر تفاصيل

الخبر الـعنوان أدخنة..سنوات5حرائق مكة"شاهد الحل"عوالي ينشدون ومواطنون تعود

الخبر الخبراالثنين-16/09/2019-17/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3012العددالكاتب 1تكرار

الـ أدخنة..سنوات5حرائق مكة"شاهد ومواطنون"عوالي تعود
الحل  ينشدون

والحساب الموقع على بالوقوف وَمطالب الرقابة غياب مستغلة مخالفة عمالة  تُشعلها

 

البجالي المكرمة-عبدالرزاق  مكة

 

ة المكرم ة بمك ي العوال ي ح كان س كو ي-يش الغرب ي الح د ة-بالتحدي األدخن ن م
ة مخالف ة عمال ا خلفه ف يق تي ال ة المتفرق ق الحرائ ة نتيج ي؛ الح سماء ي ف المتصاعدة

الرقابية الجهات غياب  .تستغل

الصباح؛ ترات ف ي ف خاصة األدخنة انتشار من الشديد استيائهم عن الحي٬ سكان وعبّر
يعانون ممن السن وكبار األطفال فيهم بما السكان يهدد وخطر بيئي تلوث في َتَسّبب مما
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التنفسي الجهاز أمراض  .من
الحمدان"وقال لـ"عمر ا به بعث شكوى ي ف الغربي العوالي حي سكان ":سبق"أحد
ألكثر" استمر النفايات لحرق مخالف نشاط وجود من غرب٬ العوالي سكان نحن نعاني
ة5من العمال تعاود فيما مشكورة؛ وقفت المعنية للجهات بشكوى َتَقّدمنا وكلما سنوات٬

أيام بضعة بعد  ".النشاط

اف "وأض الحرق: اط نش أن إال ع؛ الموق ى عل ة المختص ات الجه وف وق من الرغم ب
ات المخلف ن ودف الحرق ب وم تق ث حي تمًرا؛ مس زال ي ال مخالفة؛ عمالة خلفه يقف والذي

الضارة األدخنة لخروج فوهات وتترك حرقها  ".بعد

وتشكيل ع الموق ى عل ا وقوفه بضرورة المقدسة العاصمة أمانة في المسؤولين وطالََب
م معاناته أن ى إل ا الفًت ا؛ خلفه ف يق َمن بة ومحاس ق٬ الحرائ رار تك ع لمن مختصة فَِرق

حلول دون سنوات خمس من ألكثر  .مستمرة

وّجه د ق ويحص؛ الق عبدهللا بن محمد المهندس المقدسة العاصمة أمين دة-وكان ع ل قب
هر ة-أش نتيج اعدة المتص ة األدخن ى عل اء القض ة بمتابع ديات٬ البل ؤون ش ام ع ديَر م

دات مع تسخير ي ف دني الم دفاع ال اركة بمش ينية٬ بالحس عرنة بوادي المتفرقة الحرائق
ة األدخن ى عل اء والقض ق الحرائ ك تل اد إلخم اعة الس دار م ى عل ة كاف ة األمان ات وآلي
حدوث عن ناتجة وهي المكرمة؛ بمكة العوالي بمنطقة المحيطة األجواء في المتصاعدة
ة عرن وادي ب ائن الك العشوائي ات النفاي ردم بم اء البن ات مُخلّف وبعض لألخشاب حريق

الحسينية  .بمنطقة

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/JbscLRRNsE0 
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الخبر تفاصيل

الخبر غداًعنوان يرعى عسير أمير الجافة"سمو شبه الجبلية للبيئات األول الدولي "المؤتمر

الخبر الخبراالثنين-16/09/2019-17/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 12تكرار

غدًا يرعى عسير أمير الدولي"سمو المؤتمر
الجافة شبه الجبلية للبيئات  "األول

 

 واس-أبهـا
ز العزي د عب ن ب طالل بن تركي األمير الملكي السمو صاحب يرعى

غد مساء عسير منطقة ة,أمير الجبلي ات للبيئ األول الدولي المؤتمر
ة الجاف اون,شبه بالتع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ه تنظم ذي ال

عار ش ت تح ٬ ة المنطق ارة إم ع ي"م ف تدامة المس ة والتنمي ة البيئ
أبها,٬"عسير قصر فندق في  .وذلك

 
ن م ين ومتخصص براء خ ه في ارك يش ذي ال ر المؤتم دف 16ويه
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ود والجه ة٬ المملك ي ف ة الجبلي ات البيئ ى عل الضوء اء إلق ى إل دولة٬
جذب عامل ا باعتباره ة٬ البيئ لقطاع المستقبلية والتوجهات المبذولة
تثمارات االس تقطاب الس ا تطويره ة وأهمي ياحي٬ وس ادي اقتص
إلى إضافة المجال٬ هذا في الدولية الخبرات من واالستفادة السياحية٬
ق لتحقي ة الدولي ارب التج ن م تفادة واالس ة٬ البيئي الموارد ب ف التعري

ة الجبلي ات البيئ ي ف ة بيئي,التنمي رض مع المؤتمر احب سيص ا كم
ة المحلي ركات والش ات والقطاع ات الهيئ ن م دٌد ع ه في ارك يش

البيئي بالمجال عالقة لها والتي  .واألجنبية
 

ام أي ة ثالث دة لم يستمر الذي المؤتمر خالل سيتحدث من,كما ثر أك
ة,متحدثًا50 وعالمي ة عربي دول دة ع ن م بيئية شخصيات يمثلون

ان٬ وعم رب٬ والمغ بانيا٬ وإس دا٬ ونيوزلن ان٬ والياب ا٬ أمريك ا منه
ان٬ واليون ونس٬ وت ل٬ والبرازي ي٬ وجيبوت ودان٬ والس واألردن٬

المملكة إلى إضافة  .والهند٬
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الخبر تفاصيل

الخبر بجازانعنوان الزراعي التسويق بجمعية للتعريف لقاء

الخبر الخبراالثنين-16/09/2019-17/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

بجازان الزراعي التسويق بجمعية للتعريف  لقاء

 

 
المسارحة  واس-أحد

ا تعريفًي اًءا لق وم٬ الي المسارحة أحد بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب شهد
ية التأسيس ة اللجن س رئي اركة بمش ازان٬ ج ة بمنطق ي الزراع ويق التس ة جمعي ن ع

مسودي يحي بن أحمد المكتب ومدير السويدي٬ شويعر بن عبدهللا المهندس  .للجمعية
 

ا ودوره المقترحة٬ ومشاريعها وأهدافها بالجمعية تعريفًا اللقاء خالل المزارعون وتابع
ي ف المزارعون ا منه اني يع تي ال الزراعي التسويق اكل لمش ول حل اد إيج ي ف المتوقع

جازان  .منطقة
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ى عل ة الموافق صدرت تي ال ة الجمعي يس تأس مراحل تعراض اس اء اللق الل خ وجرى
ة الجمعي ي ف اهمة المس د تمدي م ت ا فيم ٬ الماضي العام من األول ربيع شهر في تأسيسها

الـ حتى الجاري30للمواطنين محرم  .من
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الخبر تفاصيل

الخبر الزراعية"عنوان والخدمات الماشية مربي صغار ..دعم باألحساء" ورشة

الخبر الخبراالثنين-16/09/2019-17/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

الزراعية" والخدمات الماشية مربي صغار ..دعم ورشة"
 باألحساء

 

 واس-األحساء
ع م اون بالتع وم٬ الي اء األحس ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت م نظ

عمل ورشة السالمية٬ ومركز الزراعية التنمية صغار"صندوق وتطوير دعم برنامج
الماشية المكتب"مربي يقدمها التي الزراعية الخدمات  .وأهم

 
ي مرب ع جمي ه٬ كلمت ي ف ل الخلي ل خلي ن ب راهيم إب دس المهن ب المكت ام ع دير م ا ودع
ي ف الته رس ق لتحقي ندوق الص دمها يق تي ال غيلية التش روض الق ن م تفادة لالس ية الماش

ة رؤي ع م انسجاما ة الزراعي تراتيجية االس ق بتحقي هام التحول2030اإلس رامج وب م
مع2020الوطني الغذائي األمن لتعزيز المستدام التمويل وسائل أفضل خالل ومن م

ب المكت دمها يق تي ال ة الزراعي الخدمات ن م تفادة واالس الطبيعية٬ الموارد على الحفاظ
الحمراء النخيل سوسة حشرة مكافحة في المقدمة  .والبرامج

 
وزارة ال ه تقدم ذي ال دعم ال امج لبرن امالً ك شرحاً الرمضان٬ ين ياس دكتور ال دم ق ا فيم
ة البيئ وزارة شرعت تي ال دعم ال ة عملي ي ف تهدفة المس ة والفئ ية الماش ي مرب لصغار
ر لتطوي ام أنع امج ببرن ف التعري لمنصة ة الثالث ة المرحل إطالق ي ف ة والزراع والمياه
للتحول ربين الم يز وتحف المواشي ة تربي ة احترافي لتشجيع الماشية مربي صغار ودعم
ة وعيني ة مالي ة إعان صرف خالل من ة المكثف المهنية التربية إلى التقليدية التربية من

للمستفيدين مباشر  .بشكل
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م الدع ديم تق ي ف وزارة ال ا به وم تق التي اآللية العباس٬ محمد المهندس أوضح جانبه من
ب الطل ة دراس م يت أن ى إل ب الطل ديم وتق اإللكترونية للبوابة للدخول تنفيذي شرح عبر

المربي حساب في المالي الدعم مبلغ  .وإيداع
 

م وحج ا وأهميته ة المائي ة الزراع ن ع دنياوي ال ل فيص دس المهن دث تح ه جهت ن م
محاضرة الرمضان٬ دنان ع دس المهن ى ألق ا فيم تخدمة٬ المس اه المي تقليل في االستفادة
دس المهن أوضح دها بع راء٬ الحم ل النخي ة سوس لحشرة ة والمكافح ة الوقاي طرق عن

النخيل ألشجار الزراعية الخدمات الخليفة  .مصطفى

11



 

لتاريخ الصحفي 17/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمحافظةعنوان السقيا مشاريع أحد ويدشن المياه مشاريع يتفقد مالك بني الداير محافظ

الخبر الخبراالثنين-16/09/2019-17/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

مشاريع أحد ويدشن المياه مشاريع يتفقد مالك بني الداير محافظ
بالمحافظة  السقيا

مالك بني  واس-الداير
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الخبر تفاصيل

الخبر بنجرانعنوان الغذائية العينات فحص مختبرات عن مسؤوليتها تخلي الزراعة

الخبر الخبراالثنين-16/09/2019-17/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد6926العددالكاتب 1تكرار

الغذائية العينات فحص مختبرات عن مسؤوليتها تخلي الزراعة
 بنجران

 
 
 
 

مسعد:نجران آل  حمد

ا بقاي د لرص الوطني امج البرن من ض دواء٬ وال ذاء الغ ة لهيئ داني مي ث بح كشف ا فيم
ا بقاي ث حي ن م ة المملك اطق من ن بي ى األعل ران نج ة منطق أن ة األغذي ي ف دات المبي

بة نس ى إل لت وص تي وال دات٬ اه%46.18المبي والمي ة البيئ وزارة رع ف ى أخل ٬
لألغذية العينات بفحص الخاصة المختبرات إنشاء عن مسؤوليته المنطقة في والزراعة
باالستخدام المزارعين إرشاد على يقتصر الوزارة دور أن مؤكدا الزراعية٬ والمنتجات
ع بي دم وع دات المبي ع بي الت مح ة ومراقب ريم٬ التح ترة ف اة ومراع دات للمبي ل األمث

الصالحية منتهية أو  .المحظورة
 

سلبية  تأثيرات
 

الحشرات ار انتش د بع خاصة بكثرة٬ المزارعين بين الزراعية المبيدات استخدام يشيع
ا له ت الوق س نف ي ف ا لكنه واء٬ س حد على والتربة للنباتات فادحة أضرارا تسبب التي
ون يقوم ن مم راد األف ى عل أو النباتات على سواء األخرى السلبية التأثيرات من الكثير

 .باستخدامها
 

المرخصة ة األدوي ن م دالً ب واق األس ن م ة الزراعي المبيدات لشراء المزارعون ويلجأ
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الرئيسي بب الس ذا ه ل ولع ا٬ ثمن أرخص ا ألنه والمياة والزراعة البيئة وزارة قبل من
المبيدات بقايا لرصد الوطني البرنامج أقرها والتي بنجران استخدامها انتشار  .في

 
اآلفات على  القضاء

 
ي الوردان آالء الزراعة وم عل ي ف ير الخب ول إن:يق ف المرخصة ة األدوي عكس ى عل

عن فضال ة٬ الترب في والحشرات اآلفات على القضاء في فعالية أكثر األخرى األدوية
يضطر ا م و وه الحشرات٬ ى عل القضاء ي ف اآلن حتى ا له وي ق افس من وجود عدم

إليها للجوء  .الكثيرين
 

المختبر  غياب
 

ادي ه ي وعل جواد آل سالم ومانع الوايلي راشد ومحمد منصور آل وبران حسين طالب
الفحص ل وعم بنجران٬ الخصار أسواق في ميداني مختبر تواجد بضرورة كليب٬ آل
زارع الم ى عل الت حم م تنظي رورة ض ن ع ال فض ي٬ يوم كل بش روات الخض ى عل
ا بم ي يرتق ال ران نج ي ف ة الزراع وزارة رع ف دور أن افوا وأض درها٬ مص ة لمعرف
ي الوطن امج البرن كشف ائج نت ة رؤي عند المواطنين من فالكثير خضروات٬ من يزرع
ي ميدان بر ومخت مركزي بر مخت وجود عن اءلوا تس األغذية٬ في المبيدات بقايا لرصد

ال أم  .بالفرع
 

عمل  ورش
 

ن ب منصور المهندس نجران بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير أكد
لـ الشمراني ي وطن«عل م»ال رق الملكي المرسوم در ص وأن سبق ه أن ب-٬559 م

اريخ ى20/1/1429وت عل ة بالرقاب ة المتعلق ات المهم ع توزي اد اعتم وص بخص
أن إال ة٬ العام الصحة دات ومبي الزراعة ي ف تخدمة المس ة الكيماوي واألسمدة المبيدات
ة الزراعي ات والمنتج ة لألغذي ات العين بفحص الخاصة المختبرات إنشاء على الموافقة
اد إرش ي ف يتمحور وزارة ال دور أن الشمراني وأضاف وزارة٬ ال اختصاص من ليس
بة المناس دات والمبي ريم التح ترة ف اة ومراع دات للمبي ل األمث تخدام باالس زارعين الم
ات وللمؤسس زراعين للم ة موجه دوات ون رات ومحاض ل عم ورش ة بإقام ات لآلف
المحظورة دات المبي ع بي دم ع من د والتأك دات٬ المبي ع بي الت مح ة ومراقب ة٬ الزراعي

المبيدات هذه بيع منافذ في مختصة زراعي مهندس وجود مع الصالحية٬  .والمنتهية
16



 
واألسمدة المبيدات على الرقابة مهمات توزيع ضوابط  من

 
في باالستمرار والصناعة التجارة ووزارة والقروية البلدية الشؤون وزارة من كل تقوم
ة األهلي أو المتخصصة ة الحكومي المختبرات ب تعانة واالس األسواق على الرقابي الدور
ذاء للغ ة العام ة الهيئ وم تق ا٬ وتلوثه ة األغذي ى عل دات المبي ات متبقي د لرص دة المعتم
وإعالن ة األغذي ى عل ة الكيماوي دات المبي متبقيات لرصد وطني برنامج بإعداد والدواء

المستهلكين عموم إلى  .النتائج
 

التربة على المبيدات  خطورة
 
النافعة01 البكتيريا  قتل
 التصحر02
التربة03  تسمم
 

اإلنسان على المبيدات  أضرار
 

التنفسي بالجهاز  أمراض
الهضمي بالجهاز  أمراض

بالكلى  أمراض
بالكبد  أمراض

 السرطان
الجنين  تشوهات
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لتاريخ الصحفي 17/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الماشيةعنوان مربي لصغار تشغيلية قروض

الخبر الخبراالثنين-16/09/2019-17/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد16894العددالكاتب 1تكرار

الماشية مربي لصغار تشغيلية  قروض

 

المؤتمر.م خالل متحدثا  )اليوم(الخليل

العويس  األحساء-محمد

ية الماش ي مرب ع جمي اء٬ األحس ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ا دع
رسالـته لتحقيق الـزراعية الـتنمية صندوق يقدمها التي التشغيلية القروض من لالستفادة

ة رؤي ع م جاما انس زراعية الـ تراتيجية اإلس ق بتحقي هام اإلس ي ج2030ف وبرنام
ني الوط تحول م2020.الـ ب المكت ام ع دير م ح الل.وأوض خ يل٬ الخلـ راهيم إب

أن أمس٬ المية الس ز مرك ي ف األحساء٬ في الـصندوق مع المكتب عقدها الـتي الـورشة
وارد الم ى علـ اظ الحف ع م ذائي الغ ن األم ز تعزي تهدف تس تدام المس ل التموي ائل وس
ي ف ة المقدم برامج والـ المكتب يقدمها التي الزراعية الخدمات من واالستفادة الـطبيعية٬

الحمراء النخيل سوسة حشرة  .مكافحة
 

18



د ار وزارة.وأش الـ ه تقدم ذي الـ دعم الـ برنامج لـ ل كام رٍح ش ي ف رمضان الـ ين ياس
ة البيئ وزارة شرعت والـتي الـدعم عملـية في المستهدفة والـفئة الماشية مربي لـصغار
تطوير لـ ام أنع امج ببرن ف التعري لمنصة ة الثالث ة المرحل إطالق في والـزراعة والمياه

ربين الم يز وتحف المواشي تربية احترافية لتشجيع الماشية مربي صغار تحولودعم لـلـ
ة وعيني ة مالي ة إعان صرف خالل من المكثفة المهنية التربية إلـى التقليدية التربية من

للمستفيدين مباشر  .بشكل
 

م شرح.ولـفت عبر دعم ال ديم تق ي ف وزارة الـ ا به وم تق التي اآللية إلـى العباس محمد
داع وإي ب الطل ة دراس م تت أن ى إل ب الطل ديم وتق ة اإللكتروني بوابة لـلـ لـلـدخول تنفيذي

م تحدث ا فيم ي٬ المرب حساب ي ف الي الم دعم ال زراعة.مبلغ الـ ن ع دنياوي ال فيصل
م وقدم المستخدمة٬ المياه تقلـيل في االستفادة وحجم وأهميتها الرمضان.المائية دنان ع

م م واختت راء٬ الحم ل النخي ة سوس رة لحش ة والمكافح وقاية الـ رق ط ن ع رة .محاض
النخيل ألشجار الزراعية الخدمات عن بالحديث الخلـيفة  .مصطفى
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لتاريخ الصحفي 17/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بيشة”البيئة“عنوان صفري مهرجان في تشارك

الخبر الخبراالثنين-16/09/2019-17/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

بيشة”البيئة“ صفري مهرجان في  تشارك

 

 بيشة-المناطق

من ور التم اق وُعش للزوار التقاء نقطة بيشة٬ بمحافظة للتمور الصفري مهرجان شكل
والبرامج ات الفعالي ن م د العدي ه في ت أقيم ا٬ وخارجه ير عس ة منطق محافظات مختلف

التشكيليين والفنانين المنتجة٬ واألسر الحكومية٬ اإلدارات  .بمشاركة
 

رض للمع ة جول ي ة,وف الحكومي اإلدارات ن م ة المبذول ود الجه ه في تطلعت اس
ات والفعالي دمات الخ ن م د العدي دم يق ان المهرج أن دين مؤك زوار٬ ولل زارعين للم

المجتمع شرائح جميع تلبي والتسوق  .والبرامج
 

سعود ن ب د محم تاذ االس بيشة صفري مهرجان في المصاحبة المعارض مدير وأوضح
يراً مش بيشة٬ بصفري ير الكب واهتمامها الزراعي القطاع في المملكة دور ان المعاوي
ة التنمي ال مج ي ف سواء الزراعي القطاع ي ف املة ش نهضة ن م ة الدول ه تحقق ا م ى إل

السمكية أو الحيوانية٬ أو  .الزراعية٬
 

ة توعوي رامج ب ة حزم ديم تق خالل من بيشة٬ بمحافظة الوزارة مكتب دور ان واضاف
ورات والمنش ات المطوي ع وتوزي اكلها٬ مش ن م ة الوقاي رق وط ة٬ الزراع ة ألهمي
مفيداً الحمراء٬ النخيل سوسة حشرة مكافحة طرق تتضمن والتي للمزارعين٬ التعريفية

20



رئيسي منتج يعد الذي الصفري بتمر تتميز بيشة محافظة  .أن
 

أن ي القرن سالم المهندس بيشة في الزراعة و والمياه البيئة وزاره مكتب مدير واضاف
المتسوقين دد ع ي ف زيادة يقابلها التمور من كبيرة كميات يضخون زالوا ما المزارعين
ى إل يراً مش والجودة٬ النوعية حسب وعلى الجميع متناول في األسعار وأن يوم٬ كل في

تجاوز بيشة في النخيل عدد نخلة950أن  .الف
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لتاريخ الصحفي 17/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجوية"األرصاد"عنوان لألرصاد العربي اليوم بمناسبة عمل ورشة تنظم

الخبر الخبراالثنين-16/09/2019-17/01/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

لألرصاد"األرصاد" العربي اليوم بمناسبة عمل ورشة تنظم
 الجوية

 

 واس-جدة
عمل ورشة ٬ وم الي جدة في ٬بمقرها اليوم البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة نظمت

عار ش ت ات"تح والممتلك األرواح ة وحماي ة الجوي اد تكماالً"األرص اس ك وذل ٬
ؤون لش رئيس ال ب نائ ور بحض ٬ ة الجوي لألرصاد ي العرب اليوم ب ة المملك االت الحتف
٬ جدة محافظة وتعليم ٬ الحدود حرس منسوبي من وعدد ٬ غالم أيمن الدكتور األرصاد

من الثانوية300وأكثر المرحلة من  .طالب

22



ي اآلل بالنظام ة تعريفي محاضرة كومي حمزة والتوقعات التحاليل إدارة مدير نائب وقّدم
ي الدول دالعزيز عب ك المل ار مط ي ف الراصدين س رئي تعرض اس ا فيم ر٬ المبك لإلنذار
ي ترك ب النقي تطرق و ٬ يران الط ى عل ا وخطره حب الس واع أن ي مروان د فري دة بج
ر الظواه خالل وسالمته المجتمع خدمة إلى الحدود لحرس العامة المديرية من السالمة

 .الجوية
 

ل التحالي ز لمرك ارة وزي وارث والك ات األزم إدارة عن مرئياً عرضاً الحضور وشاهد
ات ور,والتوقع للجمه دمها يق تي ال دمات والخ ز المرك ات مهم ن ع رح لش تمعوا واس

للمالحة التوقعـات وإصدار العددية التوقعات ونماذج الطقس معلومات تحليل في ودوره
ة المملكـ واء أجـ ي ف ة والبحريـ ة ات,الجويـ والتوقعـ ة األرصاديـ ات الخدمـ م وتقديـ

زة أجه ن م ات بالتوقع الخاّصة ات البيان ع جم د بع ك وذل ٬ اإلعالم ائل ووسـ للجمهـور
دة لم ة المملك مدن مختلف على المدى متوسطة توقعات إصدار إلى إضافة ٬ 5الرصد

بالرصد الخاصة زة األجه ن م دد ع يضم ذي ال ة للهيئ افي الثق المعرض وزيارة ٬ أيام
٬ ة الحال اكي تح ة حديث زة أجه خالل من الجوية للحاالت التوضيحية العروض وبعض

اآلن له وصلت ما إلى التأسيس منذ الهيئة تاريخ المعرض يسرد  .كما
 

د بالعدي الجوية لألرصاد العربي باليوم المملكة مناطق بمختلف الهيئة احتفاالت وتستمر
رصود امج برن إطالق أيضاً تضمنت ا كم ٬ ابقات ومس رامج وب ة التثقيفي األنشطة من
٬ ا عليه رف والتع ة الجوي اد األرص ات معلوم ع م ل التعام ة بأهمي ال األطف ة لتوعي
بعض ي ف ور للجمه معارضها أبواب بفتح االحتفال في بالمملكة الهيئة فروع وشاركت
ة بالدرعي يري البج تزه ومن ع بمجم اض الري منطقة من كل في بالمملكة التسوق مراكز

التجاري الظهران بمجمع الشرقية د,والمنطقة الراش ع بمجم ورة المن ة المدين ة ومنطق
اري اري,التج التج الواحة ع بمجم ا أبه ة بمدين ة الجنوبي ة ازان,والمنطق ج ة ومنطق

مول بارك بمجمع الشمالية المنطقة المغادرة صالة  .بالمطار
 

ى عل للتعرف اره اختي جرى ام الع ذا له ي العرب األرصاد بيوم االحتفال شعار أن يذكر
ة الهيئ شرعت حيث ٬ والممتلكات األرواح حماية في الجوية األرصاد دور أهمية مدى
همت أس تي ال ة الحديث ات التقني ب وجل ادية األرص درات الق ة منظوم ر تطوي ى -عل

تعالى هللا اخ-بمشيئة والمن الطقس ب ة المتعلق والمخاطر الجوية الظواهر رصد دقة في
ع المجتم ى عل ا أثره ن م ل المستوى,والتقلي ى عل ادي ري دور ب ى تحظ ة المملك وأن

والدولي تحتضن,اإلقليمي اخ8حيث والمن باألرصاد ة معني ة ودولي ة إقليمي ز مراك

23



دول ال ة جامع ي ف ة الجوي لألرصاد الوزاري والمجلس التنفيذي المكتب ترأس أنها كما
 .العربية
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لتاريخ الصحفي 17/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجويةعنوان لألرصاد العربي اليوم بمناسبة عمل ورشة تنظم بالشمالية األرصاد هيئة

الخبر الخبراالثنين-16/09/2019-17/01/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

العربي اليوم بمناسبة عمل ورشة تنظم بالشمالية األرصاد هيئة
الجوية  لألرصاد

 

 واس-تبوك
وك تب ة مدين ي ف ا بمقره مالية الش ة بالمنطق البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة نظمت

وان بعن ل عم ة ورش وم٬ ة"الي اآلني ات والتوقع ذيرات ع"التح م التزامن ب أتي ت تي ال
وان بعن ام الع هذا يقام الذي الجوية لألرصاد العربي باليوم المملكة األرصاد"احتفاالت

ات والممتلك األرواح ة وحماي ة اد"الجوي لألرص ة العام ة الهيئ ام ع دير م ور بحض ٬

25



ات القطاع ي ممثل ن م دد وع وي البل امر ث دس المهن مالية الش ة بالمنطق ة البيئ ة وحماي
األرصاد بشؤون المعنية  .الحكومية

 
عن شرحاً الورشة ذه ه خالل من نزي الع سعود ن ب فرحان تبوك أرصاد مدير وقدم
د بتواج دولي٬ وال اإلقليمي توى المس ى عل ة المملك ه ب ى تحظ ذي ال ادي الري دور 8ال

ذي التنفي ب المكت رأس ت ا أنه ا كم اخ والمن اد باألرص ة معني ة ودولي ه إقليمي ز مراك
ف التعري اول تن ا كم ة٬ العربي دول ال ة جامع ي ف ة الجوي اد لألرص وزاري ال س والمجل
د برص ة المعني دراتها٬ وق ا منظومته ه إلي لت وص ا وم ة٬ الهيئ دمها تق تي ال دمات بالخ

دقة بكل والمناخ٬ بالطقس المتعلقة والمخاطر الجوية  .الظواهر
 

تمثلت تي ال ة الجوي بالتوقعات الخاصة الهيئة تصدرها التي التقارير أنواع إلى وتطرق
ة لحال د والغ وم الي ات وتوقع ام٬ أي ة خمس دة لم ة الروتيني ارير والتق اخي المن التقرير ب

اآلنية والتوقعات المبكر اإلنذار وتحذيرات المؤثرة الجوية وللحاالت  .الطقس٬
 

والتوقعات ل التحلي ب بمكت رتبط الم ر المبك ذار اإلن ام لنظ ا مرئي عرضا نزي الع دم وق
ه تحديث م يت ذي ال ذار لإلن احبة المص وان األل ودالالت تويات مس الث ث ق وف ي الرئيس
ة الجوي الحاالت يل تفاص ى عل ًا محتوي ورا ف ة الجوي ة الحال ور وتط مستجدات ب حس

وموقعها تأثيرها  .ومدى
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لتاريخ الصحفي 17/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان وحماية لألرصاد العامة الهيئة إلي ميدانية زيارة في األهلية أبها متوسطة

الخبر الخبراالثنين-16/09/2019-17/01/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد2564العددالكاتب 1تكرار

وحماية لألرصاد العامة الهيئة إلي ميدانية زيارة في األهلية أبها متوسطة
 البيئة

 

نيوز عسير  صحيفة

رؤية من لحماية2030إنطالقا الجوية لألرصاد العامة الهيئة تطوير إلي تهدف التي
ع م ا تزامن ادة٬ الح ة الجوي ر الظواه من والممتلكات لألرصاد(األرواح ي العرب وم الي

الممتلكات)2019/9/15الجوية وحماية الجوية األرصاد شعار  .تحت
 

تاذ األس المدرسة د قائ إشراف تحت ة األهلي أبها بمتوسطة الطالبي النشاط ق/نظم موف
الطالب ة توعي دف به ة البيئ ة وحماي لألرصاد العامة الهيئة إلي ميدانية زيارة الغامدي
ات تحرك د ورص ة المختلف ة الجوي ر الظواه ض بع ة ومراقب اح الري رعة وس اه بأتج

شاسعة مناطق علي  .السحب
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إستقبالنا في كان  :وقد
األستاذ/1 األرصاد/المكرم شؤون عام مدير الشهيد  .صالح
األستاذ/2 أبها/المكرم مطار مرصد مدير الفيفي  .حسن
األستاذ/3 واألعالم/المكرم العامه العالقات مسؤول هادي  سعيد

زة األجه بعض ي عل المرور ثم كثيرا الطالب منها إستفاد ممتعة محاضرة تقديم تم وقد
ا دائم ق التوفي هللا نسأل للطالب دايا اله بعض ديم تق ا وختام ة الجوي باألرصاد الخاصة

الطالب  .ألبنائنا
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لتاريخ الصحفي 17/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والنساء7تتضمنعنوان للرجال مسميات

الخبر الخبراالثنين-16/09/2019-17/01/1441تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

والنساء7تتضمن للرجال  مسميات

 

ر تواف ة٬ الوطني اه المي ركة ش ت ي24أعلن حديث اء والنس ال للرج اغرة ش ة وظيف
 .التخرُّج

 

ة٬ المتاح ائف الوظ ميات مس مل ائي«وتش إخص انيكي٬ ميك دس مهن دني٬ م دس مهن
داخلي ومدقق نظم٬ مسؤول مترجم٬ محاسب٬  .»توظيف٬

العمل رأس ى عل دريب الت امج برن بر ع المتاحة٬ الوظائف شروط ير«وتتباين ٬»تمه
ا وظيفت ب فتتطل ا؛ منه كل لمسمى انيكي«وفقًا ميك دس ومهن دني٬ م دس ة-»مهن متاح

يُشترط-للرجال ا فيم ة٬ الميكانيكي أو ة المدني ة الهندس ي ف الوريوس بك على الحصول ٬
توظيف«لوظيفة اء-٬»إخصائي والنس ال للرج ة الوريوس-متاح بك ى عل الحصول ٬

ة وظيف ب وتتطل رية٬ البش وارد الم ي ب«ف للنساء-»مُحاس ة ى-متاح عل ول الحص ٬
المحاسبة في  .بكالوريوس

 

ة٬ لوظيف ترط ترجم«ويُش اء-»م للنس ة ة-متاح اللغ ي ف الوريوس بك ى عل الحصول ٬
م نظ ؤول مس ة وظيف ب تتطل ا فيم ة٬ ال-اإلنجليزي للرج ة ى-متاح عل ول الحص ٬

لوظيفة يُشترط بينما المعلومات٬ نظم في ي«بكالوريوس داخل ال-»مدقق للرج ة متاح
اإلدارية-والنساء المعلومات نظم في بكالوريوس على الحصول ٬. 
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ية٬ الجنس سعودي المتقدمة أو المتقدم يكون أن الوظائف٬ لجميع العامة الشروط وتشمل
دم ع وت ثب ع م اص٬ الخ أو ام الع اعين القط ي ف واًء س ل٬ العم رأس ى عل ون يك وأال
سجالت ق وف ديم٬ التق د موع ى عل ابقة٬ الس أشهر تة الس خالل ة وظيف أي ي ف تسجيله

ال عبر للوظائف التقديم ويكون المدنية٬ والخدمة االجتماعية هناالتأمينات  ضغط
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لتاريخ الصحفي 17/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تمويليةعنوان قروضاً ويعتمد المستقبلية إستراتيجيته يبحث الزراعية التنمية صندوق

الخبر الخبراالثنين-16/09/2019-17/01/1441تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

إستراتيجيته يبحث الزراعية التنمية صندوق
تمويلية قروضاً ويعتمد  المستقبلية

 

 واس-الرياض
الزراعية التنمية صندوق عام مدير اإلدارة مجلس رئيس نائب رأس
الصندوق إدارة س لمجل ث الثال اع االجتم وم الي السهلي فهد بن منير

الحالي المالي  .للعام
 

ة البيئ ر وزي الي مع عن ًة نياب االجتماع ترأس الذي السهلي وأوضح
ة الزراعي ة التنمي ندوق ص إدارة س مجل س رئي ة والزراع اه والمي
استعرض س المجل أن الفضلي عبدالمحسن بن عبدالرحمن المهندس
ام الع اآلداء ا منه ه أعمال جدول على المدرجة الموضوعات من عددًا
ي ف ل العم ير وس رم المنص طس أغس هر ش ة نهاي تى ح ندوق للص
ا إنجازه بة نس بلغت تي ال للصندوق تراتيجي اإلس التحول ادرات مب

95. % 

 
روض ق ل تموي د اعتم س المجل أن ندوق الص س رئي ب نائ ار وأش

اوزت تج ة بقيم ة تثمرين107زراعي المس ن م دد لع لایر ون ملي
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ملت ش ة بالمملك ة مختلف اطق من ي ف ة الزراعي ة التعاوني ات والجمعي
ي ف ة ومتنوع متخصصة زراعية ومشروعات عادية قروض تمويل
م الالح دواجن ال اج وإنت ور التم نيع تص اع قط ا منه طة أنش دة ع
وك البن ع م راكة بالش ل عام ال م رأس ل وتموي ة المحمي وت والبي
روض الق الي إجم غ يبل ذلك وب الزراعية٬ للسياحة ومشروع التجارية
ي حوال الحالي الي الم ام الع ن م الجاري بتمبر س شهر حتى المعتمدة

و لایر500مليار  .مليون
 

في العمل وإجراءات سير اع االجتم ذا ه ي ف تابع المجلس أن وبين
ة المقبل وام األع ة للخمس ندوق الص تراتيجية إس روع -2020(مش

عمل)م2025 نطاق ى عل اشتمل ذي ال دم المق العرض خالل من
ة الرئيس ادرات والمب داف واأله غيلي التش وذج والنم تراتيجية اإلس
روع المش ذا ه از إنج ة أهمي ون المجتمع د أك إذ ديث٬ التح ة ومنهجي
ة لمواكب ندوق الص ال أعم ر تطوي ي ف دوره ل وب المطل كل بالش
ن م دد بع ه وارتباط تقبلية٬ والمس ة الحالي ادية االقتص يرات التغ
ك ذل ب جان ى إل ي٬ الزراع اع بالقط ة العالق ذات تراتيجيات اإلس
ذ واتخ ه عن ة المنبثق ان اللج يات وتوص ال أعم س المجل تعرض اس

الالزم  .حيالها
 

شكره عن الصندوق ام ع دير م اإلدارة مجلس رئيس نائب وأعرب
ا حفظهم ـــ األمين عهد ولي وسمو الشريفين الحرمين لخادم وتقديره
دوره آداء ن م ه تمكن ؤازرة وم م دع ن م ندوق الص ده يج ا لم ـــ هللا
القطاع ه دعم استمرار ى عل الصندوق حرص إلى مشيرًا التنموي٬

طته وأنش ه مجاالت ف مختل ي ف ي ة(الزراع والحيواني ة النباتي
ز)والسمكية وتعزي القطاع ذا ه و نم بهدف له٬ المساندة والخدمات

ة السياس ع م ى يتماش ا بم ذائي الغ ن األم ق تحقي ي ف هام لإلس دوره
ذ تنفي ي ف ندوق للص وي الحي دور بال وض والنه ة٬ للمملك ة الزراعي
اع القط ر تطوي ط خط ر وتطوي ذائي الغ ن األم تراتيجيات إس

 .الزراعي
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لتاريخ الصحفي 17/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيةعنوان القروض شرط المحصول نصف تصدير

الخبر الخبراالثنين-16/09/2019-17/01/1441تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد6926العددالكاتب 1تكرار

الزراعية القروض شرط المحصول نصف  تصدير

 

علي:الدمام  زينة

بة بنس ارج الخ ن م ة للمملك ة النباتي واردات ال ة قيم ه في انخفضت الذي الوقت 60في
ف% منتص ن ى2018بي م2019إل دع ة الزراعي ة التنمي ندوق ص دأ ب

ل تص ة مالي الغ بمب ارج بالخ عودية الس تثمارات ادل75االس يع ا م أي دوالر ون ملي
عن284.25 يقل ال ما تصدير بشرط لایر المشروع%50مليون محاصيل ن م

حتى القرض سيغطي حيث المشروع%60للمملكة قيمة  .من
 

الجديدة  المشاريع
 

ن بي الصندوق ن م دم المق رض الق اريع75و25يتراوح المش تمل يش دوالر ون ملي
القائمة المشاريع لتوسعة إضافة عن.الجديدة٬ ل يق ال ا م ون يك أن الصندوق ترط واش

الشركة50% تكون وأن سعودي٬ لمواطن ملكيتها تعود للقرض الطالبة الشركة من
المملكة في  .مسجلة
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الغذائية اإلمدادات  تنويع

 
مبادرة من كجزء الخارجية الغذائية اإلمدادات مصادر واستقرار لتنويع البرنامج يهدف
ا حدده ددة٬ مح ية أساس محاصيل ج تنت التي المشاريع وسيغطي للمملكة٬ الغذائي األمن
ت وزي واألرز٬ عير٬ والش الخضراء٬ الف واألع ذرة٬ وال ح٬ القم وتتضمن ندوق الص

الصويا وفول والسكر٬  .الطعام٬
 

المستثمرين  تعهدات
 

لصرف ا به تزام االل تثمرين المس ى عل يجب تي ال دات التعه ن م ددا ع الصندوق دد ح
ا م بتصدير والتعهد الحكومية٬ والموافقات التراخيص على الحصول وتتضمن القرض

ن ع ل يق ة٬%50ال المالي دات بالتعه تزام واالل ة٬ المملك ى إل اتج الن ول المحص ن م
ات والنفق ة٬ المالي ديونيات والم اح األرب ص حص ى عل ة المفروض ود القي د وتحدي
ر التقاري ورفع حدة٬ على مشروع كل حسب األصول ومبيعات المستقبل في الرأسمالية

للمشروع المالي الوضع حول الزراعي التنمية صندوق إلى  .الدورية
 

للقرض المالية  الضمانات
 

مان الض ن بي وع وتتن الصندوق ددها ح تي ال الضمانات ن م عدد ى عل القرض د يعتم
ي يغط ا بنكي مانا ض تثمر المس دم يق ث بحي ي أو%100البنك رض٬ الق ة قيم ن م

والضمان شخصية٬ أو مؤسسية استثمارات رهن طريق عن االستثمارات عبر الضمان
إضافة والمخزون٬ ة الزراعي دات والمع ارات والعق كاألراضي المشروع أصول عبر
ر آخ رف لط ة المملوك ية الشخص ارات كالعق ر آخ طرف ن م ول األص مان ض ول لقب

المستثمر عن  .متعهد
 

النباتية  الواردات
 

 2018يونيو
 

2.319.6 
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 2019يونيو
 

1.455.2 
 

البرنامج  أهداف
 

الخارجية الغذائية اإلمدادات مصادر واستقرار  تنويع
 

للمملكة الغذائي األمن مبادرة  دعم
 

المشاريع  محاصيل
 

 القمح
 الذرة
 الشعير
 األرز
 السكر

الصويا  فول
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الخبر تفاصيل

الخبر األردنعنوان في أعماله يختتم العادمة والمياه المياه تقنيات حول الخامس الدولي المؤتمر

الخبر الخبراالثنين-16/09/2019-17/01/1441تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد3024العددالكاتب 1تكرار

يختتم العادمة والمياه المياه تقنيات حول الخامس الدولي المؤتمر
األردن في  أعماله

 

 
 واس-عمّان

الخامس الدولي المؤتمر أعمال اليوم عمان األردنية العاصمة في اه"اختتمت والمي اه المي ات تقني
القديمة الحضارات في من"العادمة وعلماء باحثين بمشاركة  .دولة٬23

 
المؤتمر في المشاركون مدى25وناقش على علمية والخبرات9ورقة التجارب عن جلسات

ة المائي المنشآت ا تكنولوجي ور وتط الفيضانات اطر مخ ن م الحد ال مج ي ف ة واإلقليمي ة العالمي
الصحي الصرف مياه وأنظمة الشرب مياه وتوزيع الري  .وأنظمة

 
ن م ة للحماي ي الماض ي ف تخدمت اس تي ال م النظ ن م تفادة االس ة كيفي ل العم أوراق رزت وأب
ة تحويلي منشآت اء بن في األنباط تجارب من واالستفادة الحديثة٬ المياه أنظمة لتطوير الفيضانات
ن م م مكنته ة طويل سنوات وخبرات ة التجرب ى عل اء بن الفيضانات ن م ة المنطق ة لحماي وسدود

مستدام حل إلى  .الوصول
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