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الخبر تفاصيل

الخبر القيادةعنوان عيون في األحساء

الخبر الخبرالخميس-14/11/2019-17/03/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الصويغالكاتب حمد الرصد16953العددمحمد 1تكرار

القيادة عيون في  األحساء

 

الصويغ حمد  محمد
ة المنطق ير أم عبدالعزيز بن نايف بن سعود األمير الملكي السمو صاحب دشن أيام قبل
اء٬ األحس افظ مح وي جل ن ب د محم ن ب در ب ير األم السمو صاحب بحضور الشرقية٬

ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي ة18ومعالي بتكلف اء األحس بمحافظة ا مائي مشروعا
ام1ر8قدرها باهتم تحظى الخضراء المحافظة هذه أن جديد من يؤكد بما لایر٬ مليار

ز عبدالعزي ن ب لمان س ك المل ريفين الش الحرمين ادم خ دن ل ن م ملحوظة ورعاية كبير
األمين عهده ولي هللا-وسمو لة-حفظهما سلس ى إل تنضم ة الحيوي المشروعات فتلك ٬

ا فيه ا بم ا فيه ة التنمي ارات لمس ا دعم ة المحافظ ذه ه ي ف برى الك روعات المش ن م
ذه ه كان س ة ولخدم ب جان ن م تزريع لل وى القص ا أهميته ير نظ ة المائي ارات المس
العيون ب يشاهد كما سدود وال له حدود ال األحساء لمشروعات السخي فالدعم المحافظة٬

 .المجردة
 

اءة كف ع لرف ا تحقيق بالمحافظة والمياه البيئة مشروعات وتحديث بتطوير الكبير االهتمام
أة والمهي ادرة الق ة الوطني وادر الك ر تطوي ى عل ل والعم المياه لموارد والتوزيع التشغيل
تدامة اس خطة يدة الرش ادة القي أرست د فق ة٬ المختلف ة التنموي المشروعات تلك لتشغيل

1



ي الت اء األحس محافظة ضمنها ومن ومدنها ومحافظاتها مناطقها جميع في الدولة موارد
تدامة مس ة بتنمي اء المعط وطن ال ذا ه ادة قي ات توجيه بفضل ثم هللا بفضل تنعم زالت ما
يتجزأ ال جزءا يمثل الذي الري قطاع فيها بما القطاعات لكافة التطوير مناهج تترجمها

بالمملكة المائية الموارد استدامة خطط  .من
 

المنشودين٬ ار واالزده اء النم ب جوان ن م ا مهم ا جانب ق تحق الحيوية المشروعات تلك
ى عل اظ الحف ة وأهمي ة العمالق المشروعات ك تل بأهمية الحالية األجيال تشعر أن والبد
افية إض ة انطالق ا جوهره ي ف ل تمث ة الهام روعات المش ك تل أن ك ش وال باتها٬ مكتس

المملكة رؤية وارد2030لتحقيق م تدامة اس ى عل العمل الرئيسية بنودها ضمن ومن
شملت للري العامة للمؤسسة مشروعات أربعة سموه دشن وقد قدراته٬ وتطوير الوطن
ة محافظ ى إل بر الخ ة محافظ ي ف ة المعالج ة محط ن م ددة المج اه المي ل لنق روعا مش

حوالي إلى تصل بكميات يوميا200األحساء مكعب متر  .ألف
 

اء٬ األحس اه مي ل نق ين لتحس اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس روع مش موه س ن دش ا كم
ذلك ك التدشين ط6وتضمن رب مشروع تضم ة الوطني اه المي لشركة 14مشروعات

المحافظة ى إل تضخ تي ال اه المي ات كمي زيادة بهدف بالمحافظة الرئيسية بالشركة بئرا
و بنح در ذ85وتق وتنفي اه المي بكات ش تكمال واس ا٬ يومي ب مكع تر م ف 3500أل

اء٬ باألحس دة عدي لمخططات أخرى توصيلية شبكات إلى إضافة منزلية٬ مياه توصيلة
دف به الصحي الصرف اه مي لمعالجة جديد مدخل إنشاء مشروع أيضا سموه دشن كما

بلغت المحطة دخل لم ة إجمالي ة بطاق ذروة ال ات أوق في التدفقات كمية 300استيعاب
يوميا مكعب متر وضع.ألف سموه نها دش تي ال ة الحيوي المشروعات ك تل ى إل يضاف

اء األحس بمحافظة ة الوطني اه المي لشركة تابعة جديدة مشروعات لخمسة األساس حجر
من ة الكريم ة اللفت ذه وبه رى٬ الق ن م د والعدي برز والم وف الهف دينتي م اء أحي ة لخدم
المشروعات إنشاء واستمرارية المحافظة لهذه الرشيدة القيادة رعاية أهمية يتبين سموه
رة واف ب ومكاس بخيرات كانها س ى عل ود يع ا بم ا تطويره ي ف والتوسع ا فيه ة التنموي
م أه ن م د تع ة المائي فالمشروعات الكريم٬ وعيشهم ورفاهيتهم رخائهم روافد في تصب
بمحافظة سواء ا ورعايته ا عنايته جل يدة الرش القيادة توليها التي الخدمية المشروعات

بالمملكة والمدن المحافظات من غيرها أو  .األحساء
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الخبر تفاصيل

الخبر الفعاليات»الترفيه«يطالب»الشورىعنوان في المملكة هوية بإبراز

الخبر الخبرالخميس-14/11/2019-17/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد16953العددالكاتب 1تكرار

بالقرى التحلية مشاريع تشجيع في المياه مؤسسة دور غياب  «انتقد
الفعاليات»الترفيه«يطالب»الشورى في المملكة هوية  بإبراز

 

أمس جلسة في جهات عدة تقارير ناقش  )اليوم(المجلس
 

 الرياض-واس

ة العام ة للمؤسس نوي الس ر التقري س٬ أم دة المنعق ته جلس ي ف ورى٬ الش س مجل اقش ن
المالي للعام المالحة المياه  .هـ????/????لتحلية

 

د الشورى عضو البحر.ودعا ن م المحالة اه للمي ل نق ام نظ اد إيج ى إل دغيثر ال د خال
المملكة وسط إلى  .األحمر

 

د شورى الـ و عض ب ة.وطالـ المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ل الوكي د محم
حاضنات اء إنش ي ف واإلسراع ة٬ التحلي ات تقني أبحاث د معه مخرجات من باالستفادة

 .للتقنية
 

ي ف اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس دور اب غي العجاجي دهللا عب الشورى عضو والحظ
والهجر القرى في للتحلية محطات إلنشاء الخيرية المشاريع ودعم  .تشجيع
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د الشورى و عض اه.وأشار المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ر تقري أن ى إل امي الي ادي ه
ي الت غيلية والتش ة البيئي المراجعات من المتحقق االقتصادي المردود يتضمن لم المالحة

التحلية محطات من الكربونية االنبعاثات تخفيف في  .أسهمت
 

الترفيه  هيئة

الضوابط بتطوير للترفيه العامة الهيئة أمس المنعقدة جلسته في الشورى مجلس وطالب
ة األنظم ق وف كة المملـ وية هـ راز إب ي يراع ا بم ترفيهية الـ ات الفعالي ة إلقام ة المنظم

ادة.والـلـوائح الم ات بمتطلب قادمة الـ نوية الس ا تقاريره داد إع ي ف تزام بااللـ ب طال كما
29) وزارات) لل نوية الس ارير التق داد إع د وقواع وزراء٬ الـ س مجل ام نظ ن م

األخرى الحكومية واألجهزة  .والمؤسسات
 

لكل ي المحل الطابع ذات الترفيهية األنشطة دعم بدراسة لـلـترفيه الـعامة الـهيئة وناشد٬
ل ك احتياج ومراعاة المستدامة٬ والفعاليات البرامج تصميم في األهالي وإشراك منطقة٬
تثمارية االس فرص الـ ة ودراس تهدف٬ المس للجمهور الرسوم ومالءمة ومنطقة٬ شريحة

الترفيه قطاع وسيتيحها أتاحها الـتي  .والـوظائف
 

اب لأللع دن م لتشغيل خطة لوضع الخاص القطاع مع التعاون ضرورة المجلس وأكد
الترفيهية لأللعاب مدن فيها ليس التي المناطق جميع في  .الترفيهية

 

األسرة  مشكالت

السنوي ر التقري شورى الـ اقش ن أيضا٬ أمس جلسته امفي للع األسرة شؤون س لمجل
 .هـ????/????المالي

 

د الشورى عضو ى.وقال عل دوره يقتصر ال األسرة شؤون مجلس إن زقر بن غازي
رة األس اء بن م دع ى عل ادرة ق تراتيجية إس ط لخط ة مظل ل ب ة٬ اآلني كالت المش ل ح

متخصص ي علم منهج ق وف عودية د.الس س المجل و عض اري٬.وطالبت بخ امية س
ة للرياض ة العام ة الهيئ ل مث ة المختص ات الجه ع م يق بالتنس رة األس ؤون ش س مجل

السن بكبار خاصة ومبادرات برامج إليجاد للترفيه العامة  .والهيئة
 

د العضوة حثت د.كما وعق التنسيق ادة زي ى عل األسرة شؤون س مجل مشيط آل نى م
األسرية تنمية الـ ات وجمعي األسرة خدمة علـى الـقائمة الجمعيات مع الـتعاون اتفاقيات

المناطق ا.في عقده تي الـ شراكات بالـ سعدون الـ عبدهللا الـلـواء الـشورى عضو وأشاد
ي ف ود الجه ن م د بمزي س المجل ا مطالب ات٬ الجامع ن م دد ع ع م األسرة شؤون مجلس

واختصاصاته بأعماله  .التعريف
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الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيةعنوان الوطنية شركة توسعة لمشاريع الرابعة المرحلة يدشن القصيم منطقة أمير سمو

الخبر الخبرالخميس-14/11/2019-17/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

توسعة لمشاريع الرابعة المرحلة يدشن القصيم منطقة أمير سمو
الزراعية الوطنية  شركة

 

 واس-بريدة
ز عبدالعزي ن ب سعود ن ب مشعل ن ب فيصل الدكتور األمير الملكي السمو صاحب دشن

القصيم منطقة ة,اليوم,أمير الزراعي ة الوطني شركة توسعة لمشروع الرابعة المرحلة
الراجحي عبدالعزيز بن سليمان ألوقاف من,المملوكة ثر أك إلى اإلنتاجية طاقتها لرفع

ًا850 يومي دة مائ ض بي ف ونص ون وملي ائر ط ف ار,أل المستش الي مع ور بحض
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ثري الش ر ناص ن ب عد س دكتور ال يخ الش اء العلم ار كب ة هيئ و عض ي الملك ديوان ,بال
البطشان د حم الدكتور الحيوانية للثروة والزراعة والمياه البيئة وزارة ل,ووكيل ووكي

الوزان عبدالرحمن الدكتور المنطقة الوطنية,إمارة دواجن شركة إدارة مجلس ورئيس
المجلس وأعضاء الراجحي سليمان ة,الشيخ والزراع اه والمي البيئة وزارة فرع ومدير

الصوينع سلمان المهندس العساف,بالمنطقة محمد الجواء عيون  .ومحافظ

من الالحم ائر الط اج إنت ع رف توسعة وصوله فور سموه دشن ر600حيث طائ ف أل
يوميًا850إلى طائر أحد,ألف يعد الذي للمشروع الطيور إنتاج مراحل على مطلعاً

األوسط الشرق مستوى على الدواجن إلنتاج المنشآت  .أكبر

ج ينت ذي ال ية الشمس ة الطاق مشروع سموه شاهد ذلك لتشغيل30بعد اً يومي واط و كيل
البديلة بالطاقة المشروع داخل المواقع من الوطنية,عدد نخيل مشروع سموه شاهد كما

ى عل تمل ري70والمش ال ة تقني ه خالل ن م تخدم يس ذي ال ور للتم ة منتج ة نخل ف أل
بة نس ى إل اه المي استهالك دالت مع انخفاض في تسهم التي د,%50الحديث تفق ا كم

تفاصيل ى عل ي الحرب ة بدري ائي النس م القس ديرة م ن م تمعاً مس ائية النس اإلدارة سموه
ى إل عددهن يصل تي ال الشركة لمنسوبات وخدماته ات1000القسم فتي ن م ة موظف

ة انة,المنطق الحض بر ع ركة الش وبات منس ال ألطف ة الرعاي ديم تق ه خالل ن م م يت
الصحية والمتابعة  .والروضة

حية الص االت بالح م تهت تي ال ة المركزي برات المخت روع مش موه س ن دش ك ذل ب عق
للمنتجات الجودة ومعدالت البياض,للطيور الدجاج إنتاج زيادة مشروع سموه افتتح ثم

ه طاقت ع رف م ت ذي ال المشروع عن نزي الع دالل المشروع مسؤولة من لشرح مستمعاً
يومياً مائدة بيض ونصف مليون إلى يومياً مائدة بيض مليون من  .اإلنتاجية

ام نظ مشروع عن اً مرئي عرضاً سموه شاهد ان"كما األداء"اتق ع رف ي ف هم يس ذي ال
لـ ه خدمات ديم تق بر ع دمتهم وخ ركة الش وبي ل7000لمنس داخ ه وموظف ف موظ

عن واالستفسار دها وتجدي ل العم ات بطاق استخراج خالل من الوطنية دواجن مشروع
المالية المستحقة,الحقوق والموظفات,واالجازات بالموظفين المرتبطة الخدمات وكافة

تقني وبشكل الشركة  .داخل

المناسبة بهذه المقام الحفل مقر إلى سموه توجه ذلك من,عقب ات آي الوة بت بدئ حيث
م الحكي ذكر د,ال محم دكتور ال ة الوطني ن دواج روع لمش ذي التنفي رئيس ال ة كلم م ث

ع لجمي دائم ال ه دعم ى عل القصيم ة منطق ير أم لسمو والتقدير الشكر قدم الذي الراجحي
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وطن لل ة الخادم ة الوطني اريع اريعها,المش مش بر وع ة الوطني ن دواج أن ى إل يراً مش
ة رؤي داف أه ق تحقي ي ف اهمة للمس الوطني ا إنتاجه ع رف ي ف اهمة للمس تسعى التنموية

الغذائي,2030المملكة األمن تعزيز إلى تسعى ا,التي بذله تي ال ود الجه ى عل اً مثني
للوطن الخادمة النتائج هذه إلى للوصول كافة العمل  .فريق

ن ب سعود ن ب مشعل ن ب فيصل دكتور ال ير األم ي الملك مو الس صاحب د أك جانبه من
يم القص ة منطق ير أم دالعزيز داف,عب لأله ة ترجم س يعك ة الوطني مشروع أن ى عل

المملكة رؤية تحقيق خالل من ذائي2030الوطنية الغ ن لألم زه وتعزي ه تنميت بر ,ع
ركة وش المملكة ذاء غ سلة د تع يم القص ة منطق أن ي ف ة مبالغ ال ه أن ى إل النظر ًا الفت

تشكل ذائي والغ الزراعي ا بإنتاجه يثبت%46الوطنية ذي ال وطن ال تهالك اس ن م
اً فعلي ك ذه,ذل ه ل مث ين وتدش ير الكب ني الوط روع المش ذا ه ارة زي أن ى إل يراً مش

ذه ه ل مث ى عل ائمين والق ين المؤسس ال بالرج تزازاً واع فخراً يرسم بالمنطقة المشاريع
ي ف اهمة المس اريع المش د أح و ه المشروع هذا كون للوطن الخادمة الوطنية المشاريع

للوطن الغذائي األمن  .تعزيز

سموه اريعوأشاد المش ذه ه بر ع الراجحي سليمان الشيخ يقدمها التي الخيرية باألعمال
ير توف خالل من الوطن هذا لخدمة وفاء تعكس كونها ة7التنموية وظيفي فرصة آالف

ابات والش باب ة,للش قراب ف بتوظي يداً دة1000مش عدي دمات خ اندها يس ة موظف
الصحية والرعاية واالهتمام الحضانة في ة,ألبنائهن مهني م ترس ال األعم ك تل أن مبيناً

الجودة عالية عملية بيئة لتوفير الوطنية دواجن شركة تقدمها عادته,عالية س عن معبراً
المجاالت تى ش وفي وأبناءه للوطن خادمين أوفياء مخلصين رجال الوطن لهذا هيأ ,أن
م ماله ي ف اءه وأبن الراجحي ليمان س الشيخ ود بجه ارك يب أن وجل عز ى المول ائًال س
ة المبارك الد الب ذه ه ي ف اء والنم ير الخ لخدمة ينفق ما كل عليهم يخلف وأن ,وأعمالهم

بالجهود يبارك أن وجل عز المولى  .سائالً

النجاح وشركاء العمل فريق المنطقة أمير سمو كرم التدشين ختام سموه,وفي تسلم كما
المناسبة بهذه تذكارياً  .درعاً
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لتاريخ الصحفي 17/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر قريبًا":الشيخي"عنوان البيئية للشرطة السمكي%70وتمويل..جهاز االستزراع في للراغبين

الخبر الخبرالخميس-14/11/2019-17/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

قريًبا":الشيخي" البيئية للشرطة %70وتمويل..جهاز
السمكي االستزراع في  للراغبين

إن بمجال30قال السعوديين تنتظر وظيفة الثروة"ألف
 "السمكية

 

الخمشي  الرياض-زيد

ي عل دكتور ال مكية الس ثروة ال اع قط ر لتطوي ني الوط امج للبرن ذي التنفي رئيس ال د أك
أن ى إل يًرا مش امج٬ للبرن س رئي دف ه الصيد اع قط ن م عوديين الس تمكين أن الشيخي

توفر س البيئة خاصة183وزارة اطق من ير توف ع م ا٬ مجاًن السعودي باب للش ا مركًب
ر توفي خالل من الخاص القطاع في االستزراع وتشجيع فقط السعوديين لصيد مصرح

إلى يصل ى%70تمويل عل دريب للت ادرات مب عن فضالً هلة وس متاحة بضمانات
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تدريب البرنامج ويستهدف وصياد ربان بحلول2500مهنة سعودي  .م2020شاب
 

دكتور ال ح أوض يل٬ التفاص ي يخي"وف امج"الش برن ي ف اركته مش الل ت"خ بودكاس
قراط بب"س بس ذائي الغ ن األم أمين ت ى إل ماسة ة حاج اك هن أن الجريسي٬ ر عم مع

فضالً السكان دد ع ه في د يتزاي ت وق ي ف سنوي انخفاض في تسبب الذي الجائر الصيد
دد ع وق ونف السمك رة هج ى إل وأدى تيك البالس من جزًرا شكل الذي البحار تلوث عن

السمكي االستزراع أهمية كانت هنا ومن البيئي التوازن من أخل مما منها  .كبير
 

زيادة بهدف محكمة بيئية ظروف وفق اإلنتاج لزيادة ممارسات هو االستزراع إن وقال
تزرع كانت حيث المجال٬ هذا في الدول أوائل من الصين وكانت معينة٬ لفصائل تكاثر
شرق في الممارسات تطورت ثم الشخصي االستخدام أجل من البيت في البلطي أسماك

االستزراع في األولى العربية الدولة مصر وتعد الجنوبية وأمريكا  .آسيا
 

ا"الشيخي"وبيّن حراًك اد ق متطور ي حكوم از جه والزراعة اه والمي البيئة وزارة أن
ة حاج ذو القطاع ذا به ي الحكوم ام االهتم أن ى إل يًرا مش ة٬ الفت نجاحات ق وحق يًرا كب
درات مق ى عل اظ والحف ة البيئي ة التنمي ى عل ل والعم ئي البي تنزاف االس ف وق إلى ماسة

البلد  .وممتلكات
 

ى:وأضاف إل ا الفًت السمكية الثروة على الجهود تركيز على صراحة نصت الرؤية أن
ه لدي ذي ال د الوحي از الجه و ه مكية الس ثروة ال اع قط ر لتطوي ني الوط امج البرن أن

عام في أنه عن كاشفًا رقمي٬ السمكية2015مستهدف ثروة ال قطاع ي ف اإلنتاج كان
إلى16 الماضية السنة ووصل طن ق72ألف تحقي و ه وهدفنا طن ألف100ألف

سنة بنهاية ول6لتتضاعف2020طن بحل رات ى2030م إل ألف600ليصل
 .طن

 

اوز تتج ال ي العرب ج الخلي ي ف للصيد المخصصة احة المس أن إلى و400وأشار كيل
ل ويمث تر احة%64م المس أن ن حي ي ف مكية الس ثروة ال ن م ة المملك اج إنت ن م

ى إل تصل األحمر البحر في ر1800المخصصة األحم البحر أن ًدا مؤك تر٬ م و كيل
ة النوعي واألسماك الحيوي بالتنوع غنًيا بكونه يمتاز لكنه باألسماك العالم بحار أفقر من

وأطعم أندر ألنه سعًرا أغلى  .وهي
 

ال ق التحتية٬ البنية ر":الشيخي"وبشأن تطوي ى إل يسعى الوطني التحول امج برن إن
وزارة ال أت أنش ث حي ع ئ8المواق و6مراف ا عقوده وقعت ا خالل4منه دأ تب ا منه

ويوجد ادم الق تهدف12الشهر ونس التصميم تحت أ ام26مرف ع ي ف أ 2023مرف
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ود وق ومحطة ج ثل مصنع ير توف خالل ن م هولة وس يسر بكل عمله أداء للصياد توفر
والصيانة الصيد لمعدات غيار وقطع وورش  .للمراكب

 

"وأكمل مضافة: ة قيم ى إل مكية الس ثروة ال ل تحوي ى إل ة القادم ة المرحل خالل نسعى
ع م د التعاق خالل من األبحاث ر تطوي وكذلك لألكل٬ جاهزة نصف أسماك توفير مثال
األسماك من جديدة فصائل لتطوير لألبحاث هللا عبد الملك جامعة مثل حكومية جامعات

ير توف البحث تهدف يس األحمر البحر في لالسترزاع نة7قابلة الس ة نهاي ع م أصناف
 ".الجارية

 

د:وواصل وق ة البحري بالمأكوالت يتعلق فيما الناس ثقافة بسبب عائقًا يقف التسويق أن
ظهرت ا هن ن وم ة بالمملك ة والنائي الوسطى اطق المن بعض في السمك استهالك ينعدم
ة الغذائي ة والقيم مكية الس الثروة ب اس الن ة وتوعي ترويج لل ادرة مب ل عم ى إل ة الحاج
اكل مش أو منة س تسبب وال الهضم هلة س البيضاء اللحوم من السمك إن حيث لألسماك
ر غي ر مؤث أي ب ر يم ال السمك أن كما كبيرة غذائية وقيمة الحمراء اللحوم مثل صحية
ألكل ات وكيماوي ات هرمون يضيف ال واالسترزاع بيئتها في تعيش فاألسماك طبيعي٬

 .السمك
 

من:وزاد ثر ألك وصل السمكية ثروة ال ال مج ي ف السعودي ج المنت ة32اليوم دول
ة للمملك ي الجغراف الموقع بسبب السعودي المنتج على عاٍل والطلب العالم مستوى على

االستزراع في العالمية الممارسات أفضل وتطبيق  .والبيئة
 

إلى يصل الروبيان من اإلجمالي اإلنتاج أن الشيخي السوق70وأكد يستهلك طن ألف
من ى15إلى12المحلي إل يصل والفائض طن ارج50ألف للخ يصدر طن ف أل

ون لتك ان الروبي عار بأس وزارة ال تزام ال ى عل الشيخي و22وشدد نة الس طول االً ري
للمطبوخ24  .رياالً

 

السمكية:وأردف ثروة ال ن م ة المملك ادرات ص ة قيم ار بالملي ا احتفلن يًرا 2018أخ
السعودي ان الروبي جاء حيث السرطانات٬ أنواع وبعض الباغا وأسماك الروبيان تشمل

ومشتقاته البترول بعد صادرات إلى"أعلى الوصول ي15نستهدف ف اًرا 2030ملي
. 
 

من يعزز س ذا وه ة نائي اطق من ي ف تزراع االس مشروعات ع جمي أن الشيخي وأوضح
ن م ثر أك ر تتوف أن ع المتوق ن م ث حي ل عم فرص وتوفير المناطق هذه تنمية عمليات

لتصل30 السمكية ثروة ال ال مج ي ف الخاص بالقطاع ة القادم ترة الف ي ف وظيفة ألف
ى إل رة مباش ير غ ائف ل57الوظ والنق ع والتوزي يانة الص ال مج ي ف ة وظيف ف أل
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والتسويق  .والتصنيع
 

ام نظ وأن ا٬ قريًب ة البيئي رطة للش از جه اك هن يكون س ه أن يخي الش د أك ام الخت ي وف
ة مخالف ى عل بي أجن أو سعودي صياد أي يجرؤ ن ول رادًعا يكون س د الجدي الغرامات
صالحية دة لم دواء وال ذاء الغ ة هيئ من جديد نظام هناك سيكون كما الموجودة األنظمة

 .األسماك
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لتاريخ الصحفي 17/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المكرمةعنوان بمكة للنفايات جديد مردم إنشاء

الخبر الخبرالخميس-14/11/2019-17/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

المكرمة بمكة للنفايات جديد مردم  إنشاء

 

المكرمة  البالد:مكة

ة٬ البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام ة الهيئ ع م اون بالتع ة المقدس العاصمة ة أمان أصدرت
ن م ثر أك بلغت احة بمس ة٬ المكرم ة بمك ات للنفاي د جدي مردم إلنشاء بيئي تأهيل شهادة

للنظافة العامة اإلدارة إشراف تحت مربع٬ متر مليون  .سبعة
 

هللا عبد بن محمد المهندس المقدسة العاصمة أمين معالي من بتوجيه المشروع هذا يأتي
دد للتم ًرا نظ ك وذل ة٬ العالق ذات ات جه دة ع ن م كلة مش ة لجن ة وبمتابع ويحص الق

والمخلفات للمواد البشري االستهالك نواتج في والزيادة  .العمراني
 

عن د ويبع ة٬ المكرم ة مك ة لمدين ي العمران النطاق ارج خ د الجدي ات النفاي ردم م ويقع
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ن م ثر أك افة مس ات للنفاي الي الح ردم اميم15الم التص ع جمي ن م ي انتُه ث حي م٬ ك
ع موق عن كنية الس المخططات د بُع وروعي ل٬ العم مراحل ع بجمي الخاصة الهندسية
إعادة خالل من النفايات لقطاع والتطويرية الحالية التوجهات إلى إضافة الجديد٬ المردم

الصلبة البلدية النفايات من واالستفادة النفايات  .تدوير
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لتاريخ الصحفي 17/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المقدمة"البيئة"عنوان الخدمات جودة لتحسين اإلسالمي جدة ميناء مختبر تأهيل اكتمال تعلن

الخبر الخبرالخميس-14/11/2019-17/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 27تكرار

جدة"البيئة" ميناء مختبر تأهيل اكتمال تعلن
المقدمة الخدمات جودة لتحسين  اإلسالمي

 

 

 واس-الرياض
دكتور ال ة الحيواني ثروة لل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي د أك
جدة ميناء مختبر تأهيل مشروع اكتمال البطشان العزيز عبد بن حمد

بلغت إجمالية بتكلفة  .رياًال4,938,783االسالمي
لتحسين ا مختبراته وتأهيل لتطوير الوزارة سعي إطار في ذلك يأتي
من وض بري٬ المخ ص الفح ال مج ي ف ة المقدم دمات الخ ودة ج
ة ورؤي الوطني التحول ادرات مب مع تتماشى التي الوزارة منجزات

 .2030المملكة
ر المختب ل تأهي ى عل ت عمل وزارة ال أن ان البطش دكتور ال ح وأوض
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غ تبل ث حي ة٬ المخبري يزات التجه بأحدث وإعداده المواصفات بأعلى
بر للمخت ة اإلجمالي احة ر850المس المختب أن ا مبيًن ا٬ مربًع تًرا م

الجزيئية واألحياء والطفيليات والفيروسات البكتيريا أقسام  .يشمل
ص بفح يقوم س بر المخت أن ان البطش ن بي بر٬ المخت ام مه ول وح
اء مين ذ منف بر ع واردة ال ة والنباتي ة الحيواني اليات اإلرس من العينات
ول دخ ن م د والح ا ومأمونيته المتها س ن م د للتأك المي؛ اإلس دة ج
األمراض تشخيص ى إل إضافة للحدود٬ والعابرة الوبائية األمراض
دعم ذلك وك وان٬ والحي اإلنسان بين المشتركة واألمراض الحيوانية
األمراض ن ع والتقصي ح المس ال أعم ي ف ة الحيواني ثروة ال ة وكال

المكرمة مكة بمنطقة  .الوبائية

ام ع خالل تمكنت والزراعة والمياه البيئة وزارة أن م2018يذكر
راء إج ن ا95,425م كم المي٬ اإلس جدة اء مين بر بمخت اراً اختب

ائيين األخص من وادر بك دادها وإم ا مختبراته دعم وزارة ال تواصل
ة وفائق ورة متط دات ومع زة وأجه ة٬ العالي برات والخ اءة الكف ذوي

 .الدقة
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لتاريخ الصحفي 17/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المائيةعنوان األحساء مشاريع على يطلع األحساء محافظ سمو

الخبر الخبرالخميس-14/11/2019-17/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

األحساء مشاريع على يطلع األحساء محافظ سمو
 المائية

 

 واس-األحساء
ظ محاف وي جل ن ب د محم ن ب در ب ير األم مو الس احب ص تقبل اس
لخدمات ة العام اإلدارة رع ف دير م وم٬ الي سموه ب مكت ي ف األحساء
ه ويرافق دي٬ الغام وار ن ن ب صالح المهندس األحساء بمحافظة المياه
غيل التش إدارة دير وم زاع٬ اله عد س ن ب دهللا عب رع الف دير م ب نائ

الجندل محمد بن حسن المهندس بالفرع  .والصيانة
 

اه المي دمات لخ ة العام اإلدارة رع ف اريع مش ى عل موه س ع واطل
إدراج م ت ذلك وك يانة٬ والص غيل التش رامج وب اء األحس ة بمحافظ
حي الص رف والص اه المي دمات لخ ة المحافظ اء أحي ض بع اج احتي
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المحالة اه المي ن م استفادت التي والقرى والمدن المشاريع واستكمال
ى" االول ة ة"المرحل المحافظ دات وبل دن لم اه المي ة ومنظوم

اه المي ه كمي ادة وزي اء األحس ة محافظ ر لهج تقبلية المس اريع والمش
لألحساء الثانية"المحالة مع"المرحلة والعمران العيون تشمل التي ٬

ة لتحلي ة العام المؤسسة ل قب من العيون في حاليا تنفيذها يتم خزانات
محاله اه مي ة منظوم بإنشاء ة الموافق صدور ذلك وك المالحة٬ المياه

ة وأم"خاص الع ت وأم ام الحم وأم وده ج و ة ربيع ام و ره عريع
 ".العراد

 
اء األحس ة بمحافظ اه المي دمات لخ ة العام اإلدارة رع ف دير م دم وق
و المشاريع تنفيذ وكذلك والصيانة التشغيل في الفرع أداء عن تقرير
ظ محاف وي جل بن محمد بن بدر األمير السمو لصاحب تذكاري درع
إلنجاز العقبات وتذليل إنجاح في ساهمت التي جهوده على األحساء٬
مو س اكرًا ش ٬ ة بالمحافظ حي الص رف والص اه المي اريع مش ذ تنفي
مستغرب ير والغ بالمحافظة المياه لقطاع المستمر الدعم على األمير

المواطن لخدمة المعايير أعلى لتحقيق الوطن هذا قيادات  .من
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لتاريخ الصحفي 17/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيةعنوان للتنمية الدولي الصندوق ممثل مع يجتمع بجازان البيئة وزارة فرع عام مدير

الخبر الخبرالخميس-14/11/2019-17/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

الصندوق ممثل مع يجتمع بجازان البيئة وزارة فرع عام مدير
الزراعية للتنمية  الدولي

 

 
 واس-جيزان

ن ب د محم المهندس جازان بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير اجتمع
ة الزراعي ة للتنمي دولي ال الصندوق بممثل اليوم عطيف آل اد"علي ر"إيف مني دكتور ال

المرافق والوفد  .الرمحي
 

م لدع ة التقني اعدة المس د عق روع لمش يلية التفص ة الخط اع االجتم الل خ ت واُستعرض
ذ لتنفي دف يه ذي ال انجو والم ن للب ة القيم سالسل اج60وتنمية إلنت ة نموذجي ة مزرع

و ر10البن وتوفي ٬ ة الحراث ث حي ن م األرض تجهيز تشمل ٬ المانجو إلنتاج مزارع
٬ الحصاد وأدوات دات ومع واألسمدة دات المبي وتوفير ٬ الحديث الري ونظام الشتالت
ة واإللكتروني ة المكاني ويقية التس المنصات اء وإنش ة الجغرافي المؤشرات إعداد وأيضا
اد الحص د بع ا م دة ووح دريب ت ز لمرك افة باإلض ٬ ة الزراعي ة الخدم ز مرك اء وإنش
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المشروع حيال النظر ووجهات اآلراء تبودل حيث التخزين٬  .ووحدة
 

ة المنطق لتستفيد ٬ المحدد وقته في المشروع تنفيذ أهمية على عطيف آل المهندس وشدد
ذ تنفي ى عل املين للع ديره تق ن ع ا معرًب ٬ روع المش د عوائ ن م ن ممك در ق أكبر ب

 .المشروع
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لتاريخ الصحفي 17/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ضرية"البيئة"عنوان في بالحطب مُحّملتين سيارتين تضبط

الخبر الخبرالخميس-14/11/2019-17/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

ضرية"البيئة" في بالحطب مُحّملتين سيارتين  تضبط

المختصة للجهات قائداهما وأُحيل المراعي لنظام مخالفة  في

 

الغبيوي  الرياض-فهد

ن ُمَحّملتي يارتين س رية٬ ض ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مراق َبط َض
والغابات المراعي لنظام مخالفة في الحطب٬ من  .بكميات

 

المخالفين حيال الالزم التخاذ االختصاص جهات إلى المخالفان السيارتين قائدا  .وأحيل
 

دد تش ث حي د٬ واح بوع أس الل خ ة المحافظ ي ف ة الثاني ة العملي ك تل أتي ة"وت البيئ
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ة؛"والزراعة األمني ات الجه ع م اون بالتع الفين للمخ ة الميداني ة المالحق استمرار على
والنظام البيئة يطال عبث أي  .لمنع

 

 

1 
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لتاريخ الصحفي 17/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يباشر..بالصورعنوان برفحاء الزراعة المحروق"مكتب فياض"السدر بالرفد"ابارواث"في المتضرر ويعالج بالشتالت مافقد ويعوض

الخبر الخبرالخميس-14/11/2019-17/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2295العددالكاتب 1تكرار

ومتعاونون الخضراء رفحاء رابطة مع  بالتعاون

يباشر..بالصور برفحاء الزراعة المحروق"مكتب في"السدر
بالرفد"ابارواث"فياض المتضرر ويعالج بالشتالت مافقد  ويعوض

 

رفحاء  التحرير-إخبارية

ه أقرت ا وم ف الحني ا دينن اليم تع لمضامين وتنفيذاً سامي أنساني والتزام جليل عمل في
اه والمي ة البيئ ب مكت ام ق ٬ وإنمائه النباتي الغطاء حماية مجال في الرشيدة دولتنا أنظمة
ع موق رة بمباش واطنين وم راء الخض اء رفح رابطة ع م اون وبالتع اء برفح والزراعة

ي ف يرة الحف ة رواث"فيض ا حيفة"اب ص ر نش د اء"بع رفح ة ام"إخباري قي اطع لمق
حرق السدر"مجهولين من"أشجار المحترقه األشجار بمعالجة الفريق قام حيث ٬ فيها
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بها العنايه وتوفير إحياها إلعادة الالزم والسماد بالتربة رفدها  .خالل

عدد زراعة هللا وبحمد الجولة خالل تم ي50كما ف وع الن س نف ن م رى ب سدر شجره
منها مانقص وتويض النباتية الكثافة لزيادة نفسها  ..الفيضه

 
حيفة ص أن ذكر بال دير اء"ج رفح ة رق"إخباري بح ولين مجه ام لقي ا مقطع رت نش
اض في ي ف السدر جار ارواث"أش ا ة"اب الالزم ة العقوب اع وأيق م بمالحقته ت وطالب

باتها ومكتس ة البيئ ى عل ة المحافظ واطنين الم اء رفح ة زراع ب مكت د ناش ا فيم م بحقه
بالمنطقة والبيئي النباتي بالغطاء المضرة الفردية التصرفات ضد  ..والوقوف

 
اء" رفح ة اه"إخباري والمي ة البيئ ب لمكت ل الجزي كر بالش دم تتق ا متابعيه ن ع ة ونياب

ارك المب م عمله ى عل اونين والمتع راء الخض اء رفح ة ورابط اء برفح ة والزراع
والنجاح التوفيق دوام لهم راجين  .والمشرف
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لتاريخ الصحفي 17/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جازان..بالصورعنوان بميناء والحيواني النباتي المحجر يتفقد عطيف آل

الخبر الخبرالخميس-14/11/2019-17/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3060العددالكاتب 1تكرار

جازان..بالصور بميناء والحيواني النباتي المحجر يتفقد عطيف  آل

الحشرات مع التعامل طرق أهم على  اطلع

 

اإللكترونية عاجل  صحيفة

ن ب محمد المهندس جازان بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة لفرع العام المدير تفقد
ع اطل ث حي ازان؛ ج اء بمين والحيواني النباتي المحجر األربعاء٬ اليوم عطيف٬ آل علي
الحشرات مع التعامل بها يتم التي الطرق أهم على وتعرف المختبر٬ عمل سير  .على

هي رئيسية؛ خطوات ثالث إلى المختبر عمل ات:وينقسم العين فحص م ث الفرز عملية
الحشرات من مختلفة عينات أخذ ثم تسلسلي٬ برقم وترقيمها أعدادها ومعرفة وتصنيفها

ووي الن حمضها ى عل ذDNAوالتعرف وأخ راض٬ لألم ة الناقل الحشرات اف واكتش
م الجس ل ويُفَص ص فتفح راض؛ لألم ة إيجابي ات عين ود وج ن م د للتأك ة مختلف ات عين
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از جه ى إل وتنقل العينة وتجهز المبرد٬ بجهاز البعوض في السائل عن .PCRالصلب
الفرع من المختص للموظف وتسليمها النتائج٬ وإصدار التعقيم مرحلة  .وأخيًرا٬

 

إلخراج ة المبذول ودهم جه ى عل الحشري بر المخت ي ف ل العم اقم ط العام المدير وشكر
ا متمنًي ة٬ علمي بمواصفات بر مخت ألي الصحيح والنموذج المرتب الشكل بهذا المختبر

التوفيق دوام  .لهم
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لتاريخ الصحفي 17/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منسوبيعنوان اإلشارة»البيئة«تثقيف بلغة

الخبر الخبرالخميس-14/11/2019-17/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد16953العددالكاتب 1تكرار

منسوبي اإلشارة»البيئة«تثقيف  بلغة

 

بالدورة الملتحقون الفرع  )اليوم(منسوبو
 
 
 

بوبشيت  الدمام-بيان

ة تدريبي دورة س٬ أم رقية٬ الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف م اختت
اإلشارة«بعنوان للغة التدريبي مع»البرنامج بالتعاون الفرع٬ لمنسوبي تعليمها بهدف ٬

بالمنطقة التعليم  .إدارة
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من ثر أك ح رب آل ين حس دمها ق تي ال دورة ال رع30وضمت الف منسوبي ن م ا موظف
ارات مه ن م تفادة لالس ة٬ المجتمعي المسؤولية ضمن الدورة وتأتي له٬ التابعة والجهات

 .المواطنين
 

م بالمنطقة الوزارة فرع مدير م.وأكد بتعلي وزارة ال رع ف حرص على المطيري عامر
ة المملك ة رؤي ق وف ة الفئ ذه له دمات الخ ديم وتق وبيها لمنس ة اللغ ذه ي2030ه والت ٬

ال وتفعي م٬ له المقدمة الخدمات في سواء قدر على الوطن هذا أبناء جميع جعل تستهدف
آل دالعزيز عب ن ب لمان س ن ب د فه ن ب د أحم ير األم ي الملك مو الس صاحب به وجه لما
الحكومية٬ القطاعات من عدد على عممه خطاب في الشرقية٬ المنطقة أمير نائب سعود
ى عل ل والعم ارة اإلش ة لغ دون يجي ات الجه تلك في موظفين تخصيص ضرورة ضمن

 .تعلمها
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لتاريخ الصحفي 17/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر غدًاعنوان بالدمام والحسون الكناري لطيور السنوي المعرض افتتاح

الخبر الخبرالخميس-14/11/2019-17/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 0تكرار

غًدا بالدمام والحسون الكناري لطيور السنوي المعرض  افتتاح

 
 
 

 
 واس-الدمام

ر عام دس المهن الشرقية ة بالمنطق ة والزراع اه والمي البيئة وزارة فرع عام مدير يفتتح
ًدا غ ة٬ بالمنطق ردة المغ ور للطي عودي الس ادي الن ع م اون بالتع يري٬ المط ي عل ن ب

والحسون" الكناري لطيور السنوي ع"المعرض بمجم رع الف إشراف تحت سيقام الذي
بالدمام مول  .دارين

 
ذي ال رض٬ المع ة إقام ى عل ة بالمنطق وزارة ال رع ف رص ح المطيري دس المهن د وأك
ون٬ والحس اري الكن ور طي ول ح ات المعلوم دم ويق واة اله ع لجم ومين٬ ي دة لم تمر يس
سعود ير األم الملكي السمو لصاحب والتقدير الشكر مقدماً بالحيوان٬ الرفق سبل وتقديم
ن ب د أحم ير األم ي الملك السمو وصاحب الشرقية المنطقة أمير عبدالعزيز بن نايف بن
أن ى عل دائم ال حرصهما على الشرقية المنطقة أمير نائب عبدالعزيز بن سلمان بن فهد

والمقيمين المواطنين من للهواة جاذبة المنطقة  .تكون
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لتاريخ الصحفي 17/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والزراعةعنوان والمياه البيئة وزير نائب معالي عن الجذعان..نيابة الحارث..المهندس خالد المثالي للموظف التقدير خطاب .يسلم

الخبر الخبرالخميس-14/11/2019-17/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة أخبار
)عام(

الرصد2791العددالكاتب 1تكرار

والزراعة والمياه البيئة وزير نائب معالي عن المهندس..نيابة
الحارث..الجذعان خالد المثالي للموظف التقدير خطاب  .يسلم

 

عسير مشافي/صحيفة  يحيى

دس المهن ير عس ة بمنطق ة والزراع اه والمي البيئة وزارة فرع عام مدير ن/سلم ب انم غ
اه والمي ة البيئ ر وزي ب نائ الي مع ن م دير وتق شكر خطاب اليوم بمكتبه الجذعان حامد

دس المهن ة للموظف/والزراع المشيطي هالل ن ب الحارث/منصور د أحم ن ب د خال
وسرعة امالت المع اء انه ي ف ه عمل ي ف ه وتفاني وده جه ى عل الفرع ب ال االتص ضابط
وإفتخاره شكره الفرع منسوبي كافة عن ونيابة باسمه العام المدير سعادة وقدم التجاوب

والسداد التوفيق دوام له متمنياً التميز هذا على الحارث خالد العزيز  .بالزميل
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لتاريخ الصحفي 17/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخارجيةعنوان المرحلة متدربي من األولى الدفعة بتخرج تحتفل البيئة وحماية األرصاد هيئة

الخبر الخبرالخميس-14/11/2019-17/03/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

متدربي من األولى الدفعة بتخرج تحتفل البيئة وحماية األرصاد هيئة
الخارجية  المرحلة

● 

 واس-جدة
من ى األول ة الدفع دربي مت بتخرج وم٬ الي البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة احتفلت

ة والتعليمي ة التدريبي للخدمات اإلداري دعم ال امج برن ي ف ة الخارجي ة ضمن,المرحل
ة والهيئ ز العزي د عب ك المل ة جامع ن بي ترك المش امج وث,البرن البح د بمعه ك وذل

عبدالعزيز الملك بجامعة  .واالستشارات
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ي الطريق دالرحمن عب البيئة وحماية لألرصاد العامة للهيئة العام الرئيس ل:وقال نحتف
يرة مس ي ف تسهم دة جدي اًء دم كلوا ليش ة الهيئ ى إل بانضمامهم ونسعد الخريجين ب اليوم

الوطني ة,العمل جامع مع بالشراكة منوها المجاالت٬ جميع في نوعية نقلة يشهد الذي
عبدالعزيز ة,الملك الهيئ ات قطاع ي ف ل للعم مؤهلة وطنية كوادر تأهيل إلى ,الهادفة

الشريفين الحرمين ادم خ امج لبرن أهليهم لت ة بعناي دربين المت ار اختي م ت ه أن إلى مشيراً
تأهيل,لالبتعاث الحمد و تحقق  .متدرب)1000(حيث

ة البيئ ة وحماي لألرصاد العامة الهيئة في حرصنا المناسبة بهذه نؤكد الطريقي وأضاف
ة جامع ع م المشترك اون للتع أكبر وتفعيل التدريبي البرنامج هذا مراحل استكمال على

العامة المصلحة وتحقيق للطرفين النفع لتحقيق العزيز عبد أن,الملك ى إل النظر الفًتا
خالل من البشرية وادر الك ر تطوي تشمل دالعزيز عب ك المل ة جامع مع التعاون اتفاقية
اث األبح ز ومراك ات والكلي يزة المتم ة واألكاديمي ة العلمي الخبرات ن م ة الهيئ تفادة اس

العزيز عبد الملك بجامعة نوعها من  .الفريدة
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لتاريخ الصحفي 17/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر القادم"األرصاد"عنوان الشهر المملكة في والمناخ بالطقس للمهتمين عمل ورشة تقيم

الخبر الخبرالخميس-14/11/2019-17/03/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

في"األرصاد" والمناخ بالطقس للمهتمين عمل ورشة تقيم
القادم الشهر  المملكة

 

 
 واس-جدة

الـ اء األربع دة ج ي ف رئيس ال ا بمقره ة٬ البيئ وحماية لألرصاد العام الهيئة ن4تنظم م
دف به ة المملك ي ف اخ والمن الطقس ب ن للمهتمي ل عم ورشة ٬ ادم الق اآلخر ع ربي شهر

ع المجتم ة لخدم اون التع توى مس ع ورف الشراكة ام,تعزيز الع رئيس ال الي مع ة برعاي
الطريقي سليمان بن عبدالرحمن الدكتور البيئة وحماية  .لألرصاد
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ي ف أتي ت ل العم ة ورش أن ٬ غالم أيمن دكتور ال األرصاد لشؤون رئيس ال نائب وأفاد

ة المملك ة رؤي ق تحقي ى عل ة الهيئ حرص بالطقس2030إطار ن المهتمي ف لتعري ٬
ن بي ة المطلوب األدوار وتوصيف اخ٬ والمن باألرصاد المعنية العالمية باألنظمة والمناخ
إطار ي ف ة البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام ة بالهيئ المناطة واألدوار ن٬ والمهتمي ة الهيئ
ة الهيئ ن بي تركة مش ل عم ة آلي ل تفعي ى إل ول والوص ال٬ المج ذا ه ي ف ة الدول ة أنظم
ارب تج من تفادة واالس المشترك ل العم يؤطر اق بميث والخروج الطقس٬ ب ن والمهتمي

والمناخ بالطقس  .المهتمين
 

ي ف ة الهيئ وتقنيات خطوات على للتعرف والمناخ بالطقس للمهتمين بوابة الورشة وتُعد
ر والظواه الرصد ال مج ي ف المجتمع لدى الوعي نشر في والمساهمة األرصاد٬ مجال

الشائعات من والحد  .الجوية
 

مجال ي ف تقدمها التي والخدمات والهواة٬ الهيئة بين التعاون أوجه الورشة تتضمن كما
االت لح ر المبك ذار واإلن ة والبيئ ات المعلوم ز مرك ادرة مب رض ع يتم وس اد٬ األرص
ار وكب ة البيئ ة وحماي اد لألرص ام الع رئيس ال ع م ا مفتوًح اًء ولق وث٬ والتل س الطق

بالهيئة  .المسؤولين
 

ر عب التسجيل خالل من الورشة ي ف اركة المش إلى الشأن بهذا المهتمين الهيئة ودعت
 الرابط

 
:

https://www.pme.gov.sa/Ar/MediaCenter/CommunityResponsibility/Pages/workshopRegistrationIndividual.aspx 
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لتاريخ الصحفي 17/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الـعنوان الدفعة المزارعين"5"إيداع من المحلي القمح لشراء

الخبر الخبرالخميس-14/11/2019-17/03/1441تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

الـ الدفعة المزارعين"5"إيداع من المحلي القمح  لشراء

مديونية عليهم وليست حساباتهم وأقفلوا محصولهم وّردوا  مّمن

 

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

من ي المحل ح القم لشراء ة الخامس ة الدفع ة قيم داع بإي للحبوب٬ العامة المؤسسة بدأت
اباتهم حس وا وأقفل ح القم ن م ولهم محص د بتوري اموا ق ذين ال ن المحليي زارعين الم

لموسم إجراءاتهم ديونيات"هـ1440/1441"واستكملوا م م عليه توجد ال الذين ٬
العقارية التنمية صندوق أو الزراعية التنمية  .لصندوق

 

م رق وزراء ال س مجل رار لق ذاً تنفي ك ذل اريخ)66(جاء 25/2/1437٬بت هـ

37



بشراء المؤسسة تكليف والمتضمن الخضراء٬ األعالف زراعة إيقاف بضوابط الخاص
تتجاوز ال مساحة في القمح زراعة اختيارهم حال في المؤهلين المزارعين من "القمح

وبكمية"50 سنوات خمس لمدة وذلك أقصى700هكتارا٬ً كحد عام كل طن  .ألف
 

مبلغ الدفعة لهذه إيداعه تم ما إجمالي البنكية٬"12.059.45"وبلغ بحساباتهم رياالً
لـ  .مزارعا52ًوذلك

 

مبلغ إيداعه تم ما لـ"142.302.113.00"ويصل ة517لایر بكمي (مزارعاً
د)109.002.349 وبع الموردة الكميات بحسب التالية٬ الدفعات إيداع وسيتم طنا٬ً

والتدقيق اإلقفال إجراءات  .استكمال
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لتاريخ الصحفي 17/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر محاصيل..بالصورعنوان تتلف الكسارات أوقفوها:واألهالي..الزراعية"مظللة"زيوت

الخبر الخبرالخميس-14/11/2019-17/03/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد3071العددالكاتب 1تكرار

محاصيل..بالصور تتلف الكسارات ..الزراعية"مظللة"زيوت
 أوقفوها:واألهالي

بالقرية الثقيلة المعدات مرور كثرة األمراض..شكوا سبب  والغبار

 

العتيبي  الطائف-فهد

ة قري أهالي ة"شكا جراء"مظلل ن م ة الزراعي محاصيلهم ف تل ن م ائف٬ الط ي جنوب
المزارع داخل األمطار سيول سحبتها التي الكسارات  .زيوت

م رق المكرمة مكة منطقة أمير من توجيه صدر قد كان أنه إلى س/59527وأشاروا
اريخ بت ة5/5/1434ي أمان ع م يق والتنس ارات٬ الكس ك بتل ل العم اف بإيق هـ

س الرئي ل وكي خطاب صدر كما جارًيا٬ العمل يزال وال المالئم٬ الموقع إليجاد الطائف
م رق ة البيئ ة وحماي لألرصاد العامة بالرئاسة البيئية للشؤون 8844/2/1/18العام

ة26/4/1430بتاريخ8/ الناحي ن م ارات الكس شركات ع موق مناسبة بعدم هـ
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ل العم عن إيقافها وضرورة وصحية بيئية وتأثيرات أخطار من تسببه لما نظًرا البيئية؛
 .ونقلها

م رق الشريفين الحرمين خادم أمر صدور إلى لفتوا اريخ14483كما /26/3بت
ة1439 المعدني ثروة وال والصناعة ة الطاق وزارة قِبل من الرخص إصدار بإيقاف هـ

دة جدي راخيص ت در تص ت زال ا م وزارة ال أن إال دين٬ والتع اف باالكتش ة الخاص
بالقرية  .للكسارات

م رق وزارة ال مجلس قرار وجود على اريخ)211(وعرجوا هـ2/9/1408بت
من والمتض ارات٬ الكس ع مواق م ن"بتنظي ع ده بع روعي د ق ارة الكس ع موق ون يك أن

ذه ه ن م ة العام الصحة ى عل ضرر وجود وعدم روي٬ الق والمجمع العمراني النطاق
الكسارة موقع على شكاوى وجود وعدم  ".الكسارة٬

 

ار الغب ار انتش ي ف ن يكم الكسارات تلك وجود جراء من لحقهم الذي الضرر أن وأكدوا
ألهل ة الثقيل دات المع ذاء وإي زارع٬ الم داخل وت للزي السيول وجرف ة٬ القري داخل

األهالي بين األمراض وانتشار المحاصيل٬ وتلف مرورها٬ كثرة من  .القرية
 

ة قري أهالي ة"وطالب تراخيص"مظلل إصدار ع ومن ارات٬ الكس ك بتل ل العم اف بإيق
ة مك منطقة أمير الشريفين٬ الحرمين خادم مستشار توجيهات على بناًء جديدة لكسارات

القرية أهالي عن الضرر لرفع عبدالعزيز٬ بن الفيصل خالد األمير  .المكرمة٬
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