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لتاريخ الصحفي 16/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بينعنوان تعاون الوطنية"و"البيئة"مذكرة بحلول5لزراعة"المياه شجرة 2030ماليين

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 35تكرار

بين تعاون الوطنية"و"البيئة"مذكرة "المياه
بحلول5لزراعة شجرة  2030ماليين

 

 واس-الرياض
ن عبدالرحم دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع هد ش
ي ف ة٬ الوطني اه المي شركة مع اون تع ذكرة م الوزارة توقيع الفضلي
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بزراعة ة٬ المملك ي ف الطبيعي النباتي الغطاء تنمية ن5مجال ماليي
ددة المتج اه المي ادر مص ن م تفادة االس الل خ ن م ة محلي جرة ش
تخدام وباس ة٬ المعالج رف الص اه ومي ار األمط اه مي ل مث ددة٬ والمج
الغطاء ة تنمي مجال ي ف ة الدولي الممارسات وأفضل الحديثة التقنيات

التصحر ومكافحة  .النباتي
ة للبيئ ة والزراع والمياه البيئة وزارة وكيل الوزارة عن المذكرة وقع
ذي التنفي ها رئيس ة الوطني اه المي شركة ن وع ا٬ فقيه امة أس دكتور ال

الموكلي أحمد بن محمد  .المهندس
والشركة وزارة ال بين والتنسيق التعاون تعزيز إلى المذكرة٬ وتهدف
الخطة وضع على يعمل مشترك فريق تكوين عبر فعالة شراكة لبناء
ذكرة٬ الم ي ف دد المح ار اإلط ب حس ة االتفاقي ود بن ل لتفعي ة التنفيذي
ات٬ والغاب المراعي ي ف اتي النب الغطاء دهور ت من الحد في لإلسهام
ي الوع ع ورف ة٬ الفطري اة الحي ل موائ تعادة واس حر٬ التص ة ومكافح
ع م ف التكي و ة المعالج رف الص اه مي ن م تفادة االس ز وتعزي ئي البي
عياً وس ة٬ المحلي ة البري األشجار استزراع خالل من المناخي التغير

العامة المصلحة يحقق بما الطرفين بين التكامل تعزيز  .نحو
مشترك برنامج إعداد على الطرفان سيعمل التعاون٬ مذكرة وبحسب
ة٬ البيئ بوع كأس ة٬ المختلف ة التوعوي ات الفعالي م دع ي ف اهمة للمس
ن م دارس٬ الم ي ف ة البيئي ة التوعي ائل ووس وحمالت رات٬ والمؤتم
ات والمتنزه دارس الم ة أفني ة زراع ى عل الب الط جيع تش الل خ
اركة المش جيع لتش ة٬ التطوعي ات الجمعي ع م اون والتع ة٬ العام
ي النبات اء الغط ة وتنمي ة٬ المحلي ات النبات تزراع اس ي ف ة المجتمعي

البيئي الوعي  .وتعزيز
المستهدفة واألراضي ع المواق د تحدي ى عل أيضا٬ً الطرفان وسيعمل

ة المعالج رف الص اه مي ادر مص ير وتوف ٬ جير ددة(بالتش ٬)المج
جيرات٬ وش جار أش ن م بة المناس ة المحلي ة النباتي واع األن د وتحدي
إضافة وتسميد٬ ر وحف ييج تس ن م التشجير ألعمال المواقع وتجهيز

التشجير مواقع داخل الري وشبكات مياه خزانات تركيب  .إلى
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لتاريخ الصحفي 16/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحرمينعنوان في التدريس تنظيم والئحة المياه نظام على يوافق الشورى

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 12تكرار

تنظيم والئحة المياه نظام على يوافق الشورى
الحرمين في  التدريس

 

البلوي عبدالسالم ـ  الرياض
 

اه٬ المي ام نظ روع مش ى عل اء الثالث وم الي ورى الش س مجل ق واف
نظر90وصوت ة وجه ى عل ع اطل أن د بع راره إق لصالح عضواً

ي الت وآرائهم األعضاء ملحوظات بشأن والبيئة والزراعة المياه لجنة
ام النظ روع مش اه تج دوها عود,أب س دكتور ال ة اللجن س رئي دمها ق

اه٬ المي مصادر ى عل المحافظة إلى النظام مشروع ويهدف الرويلي٬
شؤونها٬ م وتنظي ا٬ وإدارته تدامتها٬ اس وضمان وحمايتها٬ وتنميتها٬
دادات إم ير توف مان وض تخدامها٬ اس وبأوجه ا به ة المتعلق وق والحق

عالية وبجودة به٬ وموثوق ونظيف آمن بشكل  .المياه
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ة الالئح روع مش ى عل ورى الش س مجل ق واف ر آخ رار ق ي وف
وي النب جد والمس رام الح جد المس ي ف دريس الت ؤون لش ة ,التنظيمي

المية اإلس ؤون الش ة لجن ر نظ ة وجه ى عل ع اطل ان د بع ك وذل
اه تج دوها أب تي ال م وآرائه اء األعض ات ملحوظ أن بش ائية والقض

سابقة جلسة في الالئحة دكتور,مشروع ال اللجنة رئيس نائب قدمها
س التدري ؤون لش ة التنظيمي ة الالئح ون وتتك ي٬ الفيف ليمان س

من الشريفين الحرمين في م,مادة20والمدرسين تنظي ى إل وتهدف
التدريس وقهم٬,شؤون وحق ومسؤولياتهم المدرسين ات واجب وبيان

ادة الم ديل تع ى عل المجلس وافق ة25كما المدني ة الخدم ام نظ ن م
والموارد اإلدارة لجنة تقرير إلى استمع أن بعد قراره المجلس واتخذ
الن العج د محم ة اللجن س رئي اله ت ترح المق ديل التع أن بش ,البشرية
المادة تعديل تجاه وملحوظات آراء من المجلس أعضاء أبداه  .وما

5



 

لتاريخ الصحفي 16/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مفهومعنوان ينشر المقر بيئي“علي جدة”أنا وفنون ثقافة مسرح على

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

مفهوم ينشر المقر بيئي“علي جدة”أنا وفنون ثقافة مسرح  على

 

المالكي–جدة  عبدالهادي

راف بإش دعين المب ى ملتق دّم ق دة بج ون والفن ة الثقاف ة جمعي ات وفعالي رامج ب من ض
االثنين مساء السريحي محمد 2019/11/11٬الدكتور بعنوان بيئي”ندوة ”أنا

ية الهندس ة البيئي ة الطاق ب لمكت ذي التنفي رئيس ال المقر علي المهندس الدكتور تقديم من
السريحي محمد الدكتور  .وإدارة

 

بيئي”مبادرة اجتماعي”أنا توعوي امج برن و وه تدامة المس ة التنمي رامج ب أحد هو
ع أجم الم الع توى مس ى عل ات المجتمع دى ل ة البيئي المشاكل ويعالج البيئي الوعي ينشر
ي البيئ القدرة معامل رفع على ويحافظ ذكي بنطاق والعملي العلمي المستوى من ويرفع
للتوسع يىء الس تخدام واالس ائر الج والتصحر اً بيئي دروس م ير الغ ع التوس ن م والحد
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البيئية المدن تصاميم في مالئم الغير  .اإلنساني
 

ة وحماي لألرصاد العامة الهيئة رئيس الثقفي خليل الدكتور معالي حضور الندوة شهدت
ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اة والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير وم ابقًا س ة البيئ
اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ي ف ة البيئ إدارة دير وم دي الغام ارهللا ج عيد س دس المهن

الحميدي عالي بن تركي المهندس المكرمة مكة بمنطقة  .والزراعة
 

دكتور ال دة بج ون والفن الثقافة جمعية مدير صبيح آل محمد األستاذ كرم الندوة نهاية في
المقر علي  .المهندس
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لتاريخ الصحفي 16/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر إسبانيةعنوان إعالم الرياض:وسائل في قريبًا اإلسبانية الزراعة تكنولوجيا

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد1647العددالكاتب 1تكرار

إسبانية إعالم الرياض:وسائل في قريبًا اإلسبانية الزراعة  تكنولوجيا
 

 

 خاص:ترجمة–أنحاء

بانية إس ركات ش ن م د وف ا أجراه تي ال ات بالمباحث بانية٬ اإلس الم اإلع ائل وس ت اهتم
ا والتكنولوجي الت والمخل ات والصلص ة الطازج ة األغذي ات قطاع ي ف ة متخصص
ك تل ل بنق رة مباش ورة بص م تهت تي وال عودية٬ الس ة العربي ة المملك ع م ة٬ الزراعي

المملكة إلى  .التكنولوجيات
 

موقع أشادت”أغرودياريو“وقال يا٬ مورس ة مقاطع ي ف األغذية شركات إن اإلسباني٬
ات قطاع ر تطوي ي ف بانية اإلس ركات الش ل لعم هيالت تس ن م عودية الس ه تقدم ا بم
والغاز النفط عائدات على االعتماد لتقليل األكبر خطتها إطار في المختلفة٬  .االستثمار

 

دة ج دينتي م ى إل ارات زي حيفة للص ا وفق باني٬ اإلس د الوف ل عم دة أجن منت وتض
التواجد ز تعزي ة وإمكاني سعوديين٬ ال أعم ال ورج مسؤولين ع م اءات ولق اض٬ والري

الخليجية المنطقة في سكان عدد أكبر وأنها خاصة فيها٬  .االستثماري
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ي والغذائ ي الزراع ال بالمج تثمار االس ي ف وة بق ة مهتم بانيا إس إن حيفة الص ت وقال
أوروبا بين الطريق منتصف في تقع حيث المتميز٬ الجغرافي لموقعها نظرا بالسعودية٬

آسيا شرق  .ومنطقة
 

ي ف مجاورة دول ع م شرسة ة منافس ي ف دأت ب السعودية٬ أن ى إل حيفة الص وأشارت
واالقتصادي المالي الموقع الدعم مع ولكن واألردن٬ مصر مثل المجال هذا في المنطقة

بح تص أن ن م ن وتتمك ريعا٬ س ة المنافس دخل ت أن ع يتوق عودية٬ للس يز ز“المتم مرك
وغذائي األوسط”زراعي الشرق  .لكل
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لتاريخ الصحفي 16/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العام4تصدير:النرويجعنوان هذا للسعودية السلمون من طن آالف

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد551العددالكاتب 1تكرار

العام4تصدير:النرويج هذا للسعودية السلمون من طن  آالف
 
 
 

 

الرياض من  المستهلك
 

اونالسيدأكد التع ز بتعزي بالده اهتمام السعودية٬ في النرويجي السفير ستوكه أوفيند
البلدين بين واالستثماري  .االقتصادي

 

ف توكهوكش ةس النرويجي ركات الش ن م ددا ع اك هن ان حفية ص ريحات تص ي ف
الرياح وطاقة الشمسية الطاقة مجال في المملكة مع المشترك التعاون موضحًا.تستهدف

الشركات عدد نالنرويجيةبأن بي تراوح ي السعودية٬ السوق في 20و15العاملة
االزدياد في آخذ العدد هذا وأن  .شركة٬

 
ام ع ي ف السعودية ى إل ة النرويجي الصادرات ة قيم أن إلى نحو2018وأشار بلغت

ال126 وق ي٬ أمريك دوالر ون ادة:ملي زي ي ه ام٬ لالهتم يرة مث رى أخ ام أرق اك هن
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بة بنس نرويج ال ى إل ن المتجهي للسعوديين الصادرة ام40التأشيرات ع ي ف ة المائ ي ف
ام2019 بع للسعودية.?2018مقارنة النرويجي لمون الس صادرات أن وأوضح

إلى بنحو27ارتفعت در تق بزيادة العام٬ من أشهر تسعة خالل دوالر ي50مليون ف
بـ ة مقارن ة٬ ام18المائ ع ي ف دوالر ون ي2018ملي منتج أن ى إل يرًا مش امال٬ ك

باعوا النرويج في أيلول3.33السلمون حتى العام بداية منذ للمملكة السلمون من طن
مقابل)سبتمبر( الماضي٬2.3 العام خالل  .طن

 
اف ي“وأض ف د تتزاي ل٬ الماكري ل مث رى األخ ة البحري أكوالت الم ات منتج ات مبيع

ا ملحوظ دما وتق ورا تط وتسجل عودية الده”الس ب ي ف المختصة ات الجه أن موضحا ٬
قطاع ر لتطوي الوطني امج والبرن السعودية ة والزراع ة والبيئ اه المي وزارة ع م نسقت

البلدين بين العالقة لتعزيز وغيرها السمكية  .الثروة
 

جزءا د تع نرويج ال ي ف ة البحري أكوالت الم صادرات أن توكه س د أوفين فير الس ر وذك
ة أربع السعودية ى إل لمون الس سمك صادرات اوز تج ا متوقع األزرق٬ لالقتصاد مهما

قياسيا يعد الذي العام٬ هذا طن  .آالف
 

ي النرويج فير الس ال الـ“وق دولي ال رض المع ي ف ي نرويج ال أعم د وف ارك 38ش
ترة الف خالل نظم الذي الرياض في الزراعية والصناعات المائي واالستزراع للزراعة

ن ى21م األول24إل رين ر(تش ركات)أكتوب ش ع م ة مهم ات اجتماع د بعق ام وق ٬
السمكية الثروة قطاع في االستثمارية الفرص لبحث  ”سعودية
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لتاريخ الصحفي 16/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المملكة8اعتمادعنوان إلى األبقار لحوم لتصدير البرازيل في مصانع

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3070العددالكاتب 1تكرار

المملكة8اعتماد إلى األبقار لحوم لتصدير البرازيل في  مصانع

بلغت السعودية إلى الزراعية في1.7صادراتها دوالر  2018مليار

 

البقمي  الرياض-محمد

ة ثماني دت اعتم عودية الس إن ن٬ اإلثني أمس ان بي ي ف البرازيلية٬ الزراعة وزارة قالت
ز لتعزي عيان يس دين البل وإن ة٬ المملك ي إل ار األبق لحوم لتصدير ل البرازي في مصانع

األعمال  .روابط
 

البيان جايير:وأضاف البرازيلي للرئيس رسمية زيارة أعقاب في جاءت الموافقات إن
الماضي الشهر السعودية إلى  .بولسونارو

 

تينا كريس زا تيري ة البرازيلي الزراعة رة وزي عن دة٬ ع االت وك ب بحس ان٬ البي ل ونق
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قولها لألسبوع"دياز٬ رائعة بداية  ".إنها
 

المنتجات دخول ل بر أك رص ف ى عل اوض للتف بتمبر س ي ف السعودية الوزيرة٬ وزارت
السعودي السوق إلى  .البرازيلية

 

ي ف السعودية ى إل ة الزراعي ل البرازي صادرات أن ى إل ان البي ار بلغت2018وأش
كر1.7 والس دجاج ال ل مث ة غذائي واد م ا بينه ن م ات منتج ى إل يراً مش دوالر٬ ار ملي

والبن والذرة األبقار  .ولحوم
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لتاريخ الصحفي 16/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الرياض“عنوان الكربونية”بيئة البصمة لتقليل اإلرشادات هذه اتباع المواطنين تُناشد

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الرياض“ البصمة”بيئة لتقليل اإلرشادات هذه اتباع المواطنين تُناشد
 الكربونية

 

 

ن للمواطني ة المهم ادات اإلرش ن م مجموعة اض الري ة بمدين ة البيئ حماية لجنة نشرت
ي الت الكربون أكسيد ثاني غاز انبعاثات مجموع وهى الكربونية٬ البصمة تقليل أجل من
للحد وغيرها الكهرباء واستعمال السيارة كقيادة اليومية نشاطاته خالل من الفرد يطلقها

البيئي التضرر  .من
 

بـ الرسمي حسابها عبر اللجنة تر”وذكرت ي”توي الت الممارسات ن م د العدي اك هن أن
د الح ي ف اهمة والُمس الكربونية البصمة لتقليل اليومية حياته في الفرد بها يقوم أن يٌمكن
العضوية األطعمة أكل ضمنها ومن الطبيعية٬ الموارد على والحفاظ البيئي التضرر من

اإلمكان قدر العامة المواصالت أو الدراجات استخدام أو والمشي محليا٬ً  .والمنتجة
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حت زةونص األجه إغالق ب ة الكربوني مة البص ل لتقلي واطنين الم ة٬ البيئ ة حماي ة لجن
درجة د عن ف المكي ة درج وضبط استخدامها٬ عدم عند والتلفاز كالكمبيوتر االلكترونية

 .24حرارة
 

الخضراء اني المب اهم تس ا وارد)Green building(كم الم ى عل المحافظة ي ف
بة بنس ة٬ الكهربائي ة الطاق استهالك تقليل خالل من الكربونية البصمة وخفض الطبيعية

لـ30% تصل بنسبة المياه ى%50وترشيد إل ات النفاي كمية ا%50وتقليل مم ٬
بنسبة الكربونية البصمة خفض إلى  %.35يؤدى
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لتاريخ الصحفي 16/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لمسابقات"الصقور"عنوان المتقدمين عبدالعزيز"يستقبل الملك بعرعر"2مهرجان

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3070العددالكاتب 1تكرار

لمسابقات"الصقور" المتقدمين عبدالعزيز"يستقبل الملك  بعرعر"2مهرجان

التسجيل حتى8يشمل ويستمر  نوفمبر25مدن

 

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

تسجيل ي ف ة٬ الثاني نسخته ي ف للصقور دالعزيز عب الملك بمهرجان التسجيل لجنة تبدأ
دة ولم وتوابعها٬ عرعر مدينة في األربعاء٬ غداً المهرجان٬ بمسابقات االشتراك راغبي

س الخمي تى ح ومين٬ تقبل14ي وتس كنية٬ الس دات للوح وف الج الرا دق بفن بر٬ نوفم
مساء السابعة وحتى صباحاً الثامنة الساعة من  .الصقارين

 16



 
ي ف ع للجمي اح مت جيل التس أن ان٬ المهرج م منظ عودي٬ الس قور الص ادي ن ح وأوض

ابقتي زاين"مس واح"الم والمل دعو(٬ تر400ال قور)م الص ات فئ ون تك أن ى عل ٬
ابقة مس ي ف بالتسجيل لها واح"المسموح هي"المل اهين٬:٬ ش ير الج اهين٬ الش ر٬ الح
والقرموشة بيور٬ الجير تبع٬ مسابقة.الجير تشمل والمحترفين"الملواح"كما  .المالك

 
سجلت أن د بع ع٬ وينب الباطن وحفر الدمام من كل في التسجيل أعمال اللجنة أنهت فيما

ف611 بمختل عودية س مدن اني ثم جيل التس ال أعم مل تش أن ع المتوق ن وم قرا٬ً ص
حتى الحالي25المناطق٬  .نوفمبر

 
من ترة الف ي ف اني الث للصقور دالعزيز عب ك المل مهرجان ع19حتى4وينطلق ربي

من1441ثاني الموافق ق16حتى1هـ٬ طري اض الري ة مدين ي ف ل٬ المقب مبر ديس
رج مخ بعد يم م"القص و"َملَه ود٬ جه ق وف بالصقور٬ يد الص ة ثقاف ز تعزي ى إل دف يه

ال األجي ن بي التواصل ق خل أجل ن م ة٬ ممتع ة تفاعلي اط أوس ق لخل رة٬ ومبتك ة منظم
األصيل السعودي وإرثها  .الحديثة

 
مالك تهدف تس تي ال واألنشطة باقات الس ن م ير الكث ان المهرج يضم أن رر المق ن وم

بها والصيد الصقور تربية هواية  .وعشاق
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لتاريخ الصحفي 16/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العقيقعنوان لوادي البيئي التأهيل مشروع يتفقد المدينة أمير

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18769العددالكاتب 1تكرار

العقيق لوادي البيئي التأهيل مشروع يتفقد المدينة  أمير

 

المشروع في العمل سير متفقدًا سلمان بن فيصل  األمير
المنورة الزايدي-المدينة  خالد

ة المدين منطقة أمير عبدالعزيز٬ بن سلمان بن فيصل األمير الملكي السمو صاحب أكد
ة العمراني البيئة بين التوازن تحقيق أهمية المنطقة٬ تطوير هيئة مجلس رئيس المنورة٬

التنموية المشروعات في البيئة الكفاءة مفهوم وتعزيز الطبيعية  .والموارد

ر وتطوي ق العقي وادي ل البيئي التأهيل مشروع في العمل سير سموه تفقّد خالل ذلك جاء

18



ه مراحل ذ تنفي ورة المن ة المدين ة منطق ر تطوي ة هيئ تواصل الذي به٬ المحيطة المناطق
نطاق المنورة15على المدينة داخل في  .كلم

 

ق العقي وادي ل ة التاريخي الهوية استعادة إلى يهدف التأهيل مشروع أن إلى سموه وأشار
ضفاف على العمراني المحيط وتحسين المنورة للمدينة الشامل المخطط مخرجات كأحد
ه بيئت ل ويجع يول والس األمطار اه لمي كمصرف ه من الرئيسة الوظيفة وتحقيق الوادي٬
رص الف ر وتوف ة البيئي ة التنمي دالت مع أعلى إلى للوصول الملوثات من خالية الطبيعية

الوادي حوض نطاق في الجديدة  .االستثمارية
 

جسر ن بي ة الواقع ة المنطق تشمل التي األولى المرحلة أعمال من االنتهاء المتوقع ومن
المشروع ويتضمن ل٬ المُقب ر فبراي شهر ة بنهاي د٬ الحدي سكة جسر إلى الوليد بن خالد
دد ع وتخصيص ي٬ اإلقليم ه نطاق ي ف ة الواقع اطق والمن الوادي ضفاف وتطوير تأهيل

المنطقة وزوار األهالي يخدم المنورة المدينة قلب في متنفساً لتكون المواقع  .من
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لتاريخ الصحفي 16/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النخيل"عنوان لسوسة السلبية ..اآلثار غداً" السيح في اقتصادية ندوة

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

النخيل" لسوسة السلبية ..اآلثار غدًا" السيح في اقتصادية  ندوة

 
 
 

 
 واس-السيح

ار اآلث اقش تن اقتصادية دوة ن ٬ داً غ الخرج ب ة والزراع والمياه البيئة وزارة مكتب يقيم
رج الخ ة غرف ع م اون بالتع ك وذل ٬ ادالمملكة االقتص ى عل ل النخي ة لسوس لبية الس
س الرئي ة الغرف ر مق ي ف المحاضرات بقاعة وتعقد ٬ المتخصصين من نخبة وبمشاركة

السيح  .بمدينة
 

ة غرف ع م اون بالتع ب المكت ينظمها التي االقتصادية الندوات سلسلة ضمن الندوة وتأتي
المعرفة إثراء إلى الهادفة  .الخرج
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لتاريخ الصحفي 16/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر إلطالقعنوان تستعد المحلية“البيئة األغنام أصول الباطن”مهرجان بحفر الرابع

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 14تكرار

إلطالق تستعد األغنام“البيئة أصول مهرجان
الباطن”المحلية بحفر  الرابع

 
 

محمد  الرياض-نورة

دكتور ال ة الحيواني ثروة لل والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل بحث
النسخة إلطالق وزارة ال استعدادات البطشان ز العزي د عب ن ب د حم

ة المحلي ام األغن ول أص ان مهرج ن م ة اج“الرابع وإنت ول ”فح
المقبلة الفترة خالل الباطن حفر  .بمحافظة

 

ن ب د محم ن ب منصور ير األم السمو صاحب ه لقائ خالل ك ذل جاء
ة المتعلق ور األم ان الجانب اول تن ث حي ٬ اطن الب ر حف افظ مح عد س
د موع الن إلع دًا تمهي ه٬ ل احبة المص تعدادات واالس ان بالمهرج
ية الماش ي مرب تخص ادرات مب دة ع تدشين إلى باإلضافة انطالقته٬

الحيوانية الثروة بإنتاج  .والمهتمين
21



 

التنافس روح ق خل يستهدف المهرجان أن البطشان الدكتور وأوضح
بما الحيوانية والسالالت اإلنتاج لتحسين الحيوانية؛ الثروة مربي بين

الوطني التحول امج برن أهداف مع ة2020يتوافق المملك ة ورؤي
اركة2030 مش ابقة الس خ النس الل خ جل س ان المهرج أن ا مبيًن ٬

الحيوانية والثروة الماشية مربي قبل من  .واسعة
 

من ه تحتوي ا لم المحافظة ة أهمي اطن الب ر حف افظ مح د أك جانبه من
ا بتربيته ة المنطق اء أبن ام واهتم ة٬ الحيواني ثروة ال ن م يرة كب داد أع
ل العم يتم س دة جدي مقترحات دة ع اك هن أن ى إل ا الفًت بها٬ واالتجار
ص تخ يزة ومم ة نوعي ات فعالي ديم لتق ة؛ المقبل ام األي الل خ ا عليه

المحلية واألغنام الماشية بتربية والمهتمين بالمهرجان  .المشاركين
 

ع م راكة بالش ت أطلق د ق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة أن ذكر ي
أصول مهرجان فعاليات بريدة في الحيوانية للثروة التعاونية الجمعية

المحلية وإنتاج(األغنام تزه)فحول بمن الماضي ام الع الثالثة بنسخته
بريدة بمدينة الوطني  .القصيم
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لتاريخ الصحفي 16/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمنطقةعنوان والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع ألعمال السنوي التقرير يتسلم الباحة أمير سمو

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

البيئة وزارة فرع ألعمال السنوي التقرير يتسلم الباحة أمير سمو
بالمنطقة والزراعة  والمياه

 

 واس-الباحة
منطقة أمير عبدالعزيز بن سعود بن حسام الدكتور األمير الملكي السمو صاحب تسلم
والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع ألعمال السنوي التقرير اليوم٬ مكتبه في الباحة

 .بالمنطقة

ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف عام لمدير سمّوه استقبال خالل ذلك جاء

23



الشهري علي بن محمد  .المهندس

ا لم حرصه مؤكداً المنطقة٬ خدمة فيه ما لكل التوفيق له متمنياً بالشهري٬ سموه ورحب
وتسهيل ة العالق ذات ات الجه ع م اون التع ضرورة على حاثاً العام٬ الصالح خدمة فيه

المنطقة يخدم بما العمل  .إجراءات

من يتضمنه ا وم الشهري دس المهن ن م ر التقري ن ع مفصل شرح إلى سموه واستمع
درجات الم ل تأهي امج برن ًا خصوص ة٬ بالمنطق وزارة ال رع ف ذها نف ادرات ومب رامج ب
ن م د تع تي ال دود الس ذلك وك ة المنطق ه ب تتميز الذي النباتي بالغطاء والعناية الزراعية
ارب يق ا م ك هنال د يوج ه أن ى إل يراً مش الوزارة٬ فرع عليها حرص التي المواقع أبرز

ترة88 الف خالل زراعتها في والبدء المحافظات على توزيعها سيتم زراعية شتلة ألف
 .القادمة

اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع ه ب يقوم الذي والفاعل الرائد بالدور الباحة أمير سموه ونوه
ي تكامل عمل وفق األهالي خدمة سبيل في وذلك بالمنطقة٬ الوزارة فرع لدعم والزراعة

ة المملك ة رؤي تحقيق فيه لما الحكومية القطاعات جميع ال????مع ال دعم ال ظل ي ف
سعود آل دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين ادم خ ة حكوم ن م -محدود

هللا  .-حفظه

الباحة ة منطق ير أم لسمو ديره وتق شكره عن الشهري د محم المهندس عبر جانبه من
ة أهمي داً مؤك ة٬ المنطق الي أه ة لخدم ديدة الس ه توجيهات إلى واالستماع له استقباله على

الجهود من المزيد  .بذل

السياري صالح بن أحمد المكلف المنطقة إمارة وكيل االستقبال  .حضر
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لتاريخ الصحفي 16/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيةعنوان المدرجات من نماذج على ميدانياً ويقف بأبها الوزارة ومكتب بالمنطقة الوزارة فرع يزور والزراعة والمياه البيئة وزارة .وكيل

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة أخبار
)عام(

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

ومكتب بالمنطقة الوزارة فرع يزور والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل
الزراعية المدرجات من نماذج على ميدانياً ويقف بأبها  .الوزارة

 

مشافي/صحيفةعسير  يحيى

دس المهن ة للزراع ة والزراع اه والمي البيئة وزارة وكيل زيارات ادة/ضمن العي د احم
على ميدانياً والوقوف بزيارته بأبها الوزارة ومكتب عسير بمنطقة الوزارة فرع تشرف

ة الزراعي درجات الم ن م اذج رع.نم الف ام ع دير م ع م اً اجتماع عادته س د وعق
وزارة/المهندس ال ب ومكت الفرع ب المختصين من عمل وفريق الجذعان حامد بن غانم

ة أهمي ى عل عادته س د وأك الزراعة بقطاع ة المتعلق ات الملف من العديد مناقشة وتم بأبها
اً ميداني عادته س ف ووق ة الزراعي درجات الم ل تأهي ادرة لمب ة الميداني ال األعم في البدء
ة قري ن م داًء إبت ة الحالي ة المرحل ي ف ل بالتأهي تهدفة المس درجات الم من اذج نم ى عل

بأبها الوزارة مكتب لخدمات التابعة  .العكاس
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لتاريخ الصحفي 16/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مبادرةعنوان من الثانية المرحلة يدشن بدر محافظة خضراء"وكيل "بدرنا

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

مبادرة من الثانية المرحلة يدشن بدر محافظة بدرنا"وكيل
 "خضراء

 

 واس-ينبع
اإلدارات ديري م ور بحض وم الي ني الجه ة عطي د محم ٬ در ب ة محافظ ل وكي ن دشّ

ادرة مب ن م ة الثاني ة المرحل ٬ ة المحافظ اع قط دارس م اركة ومش ة ا"الحكومي بدرن
بالمحافظة"خضراء والزراعة والمياه البئية وزارة مكتب ينفذها  .التي

ي تأت الخطوة ذه ه أن الصبحي فيصل ة والزراع اه والمي البئية وزارة فرع مدير وأكد
بمشاركة أتي وت التشجير ة ثقاف لنشر ة ونوعي يزة مم ادرة مب وهي ّحر التص ة لمواجه

وتطوعية خيرية  .جهات
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لتاريخ الصحفي 16/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بزراعةعنوان التشجير حملة تطلق العويقيلة شتلة13محافظة ألف

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

بزراعة التشجير حملة تطلق العويقيلة شتلة13محافظة  ألف

● 

 واس-عرعر
أمس٬ دغيم ال دالرحمن عب ن ب ين حس الشمالية دود الح ة بمنطق ة العويقيل افظ مح ق أطل

لزراعة التشجير ة13حملة البيئ وزارة رع ف ا ينظمه تي ال ة٬ المحافظ ي ف تلة ش ف أل
ة العويقيل ة ورابط ة والبلدي م التعلي ب مكت ع م اون بالتع ة بالعويقيل ة والزراع اه والمي

المدارس وطالبات طالب من عدٍد بمشاركة  .الخضراء٬

وارد وم ة بيئ ى إل والوصول وث التل من والحد النباتي الغطاء زيادة إلى الحملة وتهدف

30



الحياة جودة تحسين في تسهم  .مستدامة
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لتاريخ الصحفي 16/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الباطن35إعدامعنوان حفر في طائرًا

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2308العددالكاتب 1تكرار

الطيور إنفلونزا  بسبب

الباطن35إعدام حفر في  طائًرا
الطيورأغناموسوم  طيوردواجنحفرالباطنإنفلونزا

 

األسلمي-المواطن الباطن-فواز  حفر

ى إل تصريحات ي ف ة٬ الزراع وزارة ي ف ة خاص ادر مص واطن“أكدت م“الم ت ه أن ٬
ة ألمان ابع الت ام األغن بسوق األحواش أحد ي ف الطيور بإنفلونزا مصابة طيور اكتشاف

للدواجن التقليدية بالتربية المواطنين أحد يعمل كان حيث الباطن٬  .حفر
 

ى وعل ة٬ إيجابي ة النتيج ت وكان ا مخبرًيّ وفحصها ات عين ذ أخ م ت أنه المصدر وأضاف
عددها وبلغ المواطن٬ عند الموجودة الطيور كافه إعدام تم  .طائًرا35الفور

 

ال حي األربعاء اليوم الالزمة اإلجراءات باتخاذ ستقوم الدمام من دعم فرق أن إلى ولفت
 .الواقعة

32
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الخبر تفاصيل

الخبر األهلية..بالصورعنوان الخرج أجيال مدارس طالب يستقبل الخرج وزراعة مياه مكتب

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2797العددالكاتب 1تكرار

أجيال..بالصور مدارس طالب يستقبل الخرج وزراعة مياه مكتب
األهلية  الخرج

 

 

ال أجي دارس م طالب من دد ع الخرج ب ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت أستقبل
ذي ال دمات للخ رب ق عن لالطالع ب للمكت ارتهم زي في المتوسط القسم االهلية الخرج
زارع الم د الح وزيارة للمكتب التابع للمشتل جوله الى اضافة للمواطنين المكتب يقدمها
ا يبذله تى ال ود والجه راء الحم ل النخي ة سوس ة مكافح ة كيفي ي ف رب ق ن ع الع لالط

الطالب ابنائنا استحسان نالت البرنامج في  .العاملين
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لتاريخ الصحفي 16/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الذاكرةعنوان من المحازة..فيديو لمحمية الفيصل زيارة

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد2308العددالكاتب 1تكرار

الذاكرة من المحازة..فيديو لمحمية الفيصل  زيارة
 

الفيصالوسوم سعود الفطريةاألمير  لحياة

 

 الرياض-المواطن

في الرسمي حسابها عبر الفطرية٬ للحياة السعودية الهيئة و”تويتر“نشرت فيدي مقطع ٬
الصيد محازة لمحمية هللا رحمه الفيصل سعود األمير  .لزيارة

 

ة٬ الفطري اة الحي رة ذاك ن م ا٬ بقوله المقطع ى عل الرسمي٬ ابها حس عبر الهيئة وعلقت
ازة مح ة لمحمي هللا ه رحم الفيصل سعود األمير زيارة خالله وثقته الفطرية الحياة قافلة

 .الصيد
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/3ahjt5LDL0c 
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الخبر تفاصيل

الخبر عنعنوان تعلن الوطنية وظيفة12المياه

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

تمهير عبر مدن عدة  في

عن تعلن الوطنية  وظيفة12المياه

 
الوطنيةوسوم المياه  وظائفشركة

 

 الرياض-المواطن

ير تمه امج برن خالل من ة الوطني المياه شركه ل(أعلنت العم رأس ى عل دريب )للت
ة مدين ي ف ل للعم ٬ اغرة ش وظائف توفر ة(عن المكرم ة دة–مك ٬)الطائف–ج

التالية التفاصيل  :وفق
 

مدني•  )عام(مهندس
المكرمة,جدة  مكة

التدريب العمل(تمهير:نوع رأس على  )للتدريب
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البشرية الموارد تنمية صندوق من المقدمة الشهرية سعودي3000:المكافأة  لایر
 أشهر6:المدة

المتاحة  6:الفرص
 

إنشاءات•  مهندس
المكرمة,جدة  مكة

التدريب العمل(تمهير:نوع رأس على  )للتدريب
البشرية الموارد تنمية صندوق من المقدمة الشهرية سعودي3000:المكافأة  لایر

 أشهر6:المدة
المتاحة  2:الفرص

 

بشرية• موارد  أخصائي
المكرمة المكرمة,مكة  مكة
التدريب العمل(تمهير:نوع رأس على  )للتدريب

البشرية الموارد تنمية صندوق من المقدمة الشهرية سعودي3000:المكافأة  لایر
 أشهر6:المدة

المتاحة  1:الفرص
 

بشرية• موارد  أخصائي
المكرمة,الطائف  مكة

التدريب العمل(تمهير:نوع رأس على  )للتدريب
البشرية الموارد تنمية صندوق من المقدمة الشهرية سعودي3000:المكافأة  لایر

 أشهر6:المدة
المتاحة  1:الفرص

 

تدريب•  أخصائي
المكرمة المكرمة,مكة  مكة
التدريب العمل(تمهير:نوع رأس على  )للتدريب

البشرية الموارد تنمية صندوق من المقدمة الشهرية سعودي3000:المكافأة  لایر
 أشهر6:المدة
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المتاحة  1:الفرص
 

تدريب•  أخصائي
المكرمة,الطائف  مكة

التدريب العمل(تمهير:نوع رأس على  )للتدريب
البشرية الموارد تنمية صندوق من المقدمة الشهرية سعودي3000:المكافأة  لایر

 أشهر6:المدة
المتاحة  1:الفرص

 

التفاصيل ن م د المزي ى عل واالطالع ديم التق ن يمك أنه الوطنية المياه شركة وأوضحت
الرابط(  ).هنا
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لتاريخ الصحفي 16/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الريعنوان مؤسسة تشجير حملة في يشاركون باألحساء الخاصة التربية طالب

الخبر الخبراألربعاء-13/11/2019-16/03/1441تاريخ للريتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

مؤسسة تشجير حملة في يشاركون باألحساء الخاصة التربية طالب
 الري

 

 واس-األحساء
المؤسسة التابعة البيئية المحطة تشجير في اليوم الخاصة التربية طالب من عدد شارك
رشود بن عبدالعزيز المهندس بالمؤسسة للعمليات الرئيس نائب بحضور للري٬ العامة

حمد باألحساء التعليم عام ومدير العيسىالرشود محمد  .بن

المؤسسة ن م وحرصاً بالزراعة٬ االهتمام على الطالب لتشجيع المشاركة هذه وتهدف
ضمن أتي ت تي وال التشجير ادرة مب ي ف ع المجتم راد أف كافة مشاركة على للري العامة

لزراعة والزراعة والمياه البيئة وزارة المملكة10مبادرة مستوى على شجرة ماليين
الوطني التحول برنامج ذه2020ضمن ه ي ف ري لل ة العام ة المؤسس اهم تس ذي وال م

بزراعة تدامة2المبادرة واس ة البيئ ى عل اظ للحف رامج ب دة ع خالل من شجرة مليون
الزراعية  .الرقعة

ة كاف ع م اعلي والتف اعي االجتم ري لل ة العام المؤسسة بدور إيمانا المساهمة هذه وتأتي
والخاصة الحكومية الجهات مختلف تقيمها التي والبرامج  .األنشطة
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اون تع ذكرة م ع توقي ة آلي ناقشا االحساء وتعليم للري العامة المؤسسة أن بالذكر الجدير
ل تأهي ادة وإع الخضراء المسطحات زيادة بهدف المستدامة٬ والتنمية التشجير لدعم بين
لقطاع ة التابع المرافق ب العام المظهر وتحسين الحي وأندية المدارس في النباتي الغطاء

باألحساء  .التعليم
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