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المالحة _ _ المياه لتحلية العامة المؤسسة  أخبار
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عنعنوان ورشة ينظم بالقصيم العضوية الزراعة أبحاث الزراعية"مركز األراضي "استصالح

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3084العددالكاتب 1تكرار

عن ورشة ينظم بالقصيم العضوية الزراعة أبحاث "مركز
الزراعية األراضي  "استصالح

 

 واس-عنيزة
وان بعن عمل ورشة ٬ أمس بعنيزة القصيم بمنطقة العضوية الزراعة أبحاث مركز نظم

الزراعية" األراضي وزارة"استصالح ال ات قطاعــــ ن م ن الموظفيــــــ تهدف تس ٬
المملكة في الزراعيين والمرشدين العضويين والمزارعين  ..الفنيـــــــة

 
حضرها التي الورشة أنشطة65وتهدف أهم ب ف التعري ى إل ة الثانوي ة بالمرحل اً طالب

الزراعية األراضي استصالح مجال في  .المركز
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بينبععنوان المياه نقل أنظمة مدير يستقبل المنورة المدينة بمنطقة المدني الدفاع مدير

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

نقل أنظمة مدير يستقبل المنورة المدينة بمنطقة المدني الدفاع مدير
بينبع  المياه

 

 
المنورة  واس-المدينة

د الحمي د عب ن ب دالرحمن عب واء الل ورة المن ة المدين ة بمنطق المدني الدفاع مدير استقبل
اليوم بمكتبه المياه,الحربي نقل أنظمة ورة(مدير المن ة المدين ع د)ينب أحم دس المهن

ين المهندس ن م وعددا النعماني محمد ينبع تحلية بمحطات اإلطفاء قسم ورئيس خطيري
المالحة المياه لتحلية العامة  .بالمؤسسة

 
اه المي نقل أنظمة وإدارة المدني الدفاع بين المشترك التعاون مناقشة اللقاء خالل وجرى
ة ميداني زيارات عمل على االتفاق وكذلك الطوارىء حاالت في الجاهزية مستوى لرفع
ضمن ع المواق ذه ه ادراج ذلك وك ورة المن ة المدين ع ينب اه مي ل نق ة انظم ع مواق لجميع
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المدني الدفاع يقيمها التي السنوية الفرضية التجارب  .خطط
 

دمات الخ ع جمي ديم تق ى عل دني الم دفاع ال رص ح ي الحرب واء الل عادة س ح وأوض
اه المي ل نق ة أنظم وإدارة دني الم دفاع ال ن بي المشترك التعاون تدعم والتي واإلمكانيات

العمل مستوى  .لرفع
 

اه المي ل نق إدارة ال أعم ن ع ل كام رح ش يري خط د أحم دس المهن دم ق ه جهت ن م
ومتميز كبير تطور من المياه تحلية قطاع به يحظى وما تحقيقها تم التي  .واإلنجازات

 
ة األنظم ى ال اش قم آل ي مرع ن ب د محم د العمي المة للس ة العام االدارة دير م ار وأش

الطوارىء اء أثن ات الجه من جهة لكل والمسؤوليات المهام تحدد التي در"واللوائح الق
والممتلكات"هللا األرواح سالمة على الحفاظ تحقق  .والتي
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الـعنوان سباقه حفل يقيم بالرياض الفروسية الـ28نادي بشوطيه الدفاع ٬ووزارة البيئة وزارة كأسي على غد 8و7بعد

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3084العددالكاتب 1تكرار

الـ سباقه حفل يقيم بالرياض الفروسية على28نادي غد بعد
الـ بشوطيه الدفاع ٬ووزارة البيئة وزارة  8و7كأسي

 

 
 واس-الرياض

الـ سباقه حفل بالرياض الفروسية نادي م28يقيم موس ات فعالي ضمن السبت د غ د بع
ام الع ذا له اض بالري ل الخي باقات ز1440/1441س عبدالعزي ك المل دان بمي هـ

ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ي كأس ى عل اض الري ة بمنطق ة بالجنادري ية للفروس
الدفاع ثالثة(٬ووزارة .فئة ( 

 
من ون يتك باق الس أن المزروع دهللا عب ن ب عادل ية الفروس ادي ن ام ع دير م وأوضح
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة أس ك ى عل ابع الس وط الش ا وأبرزه واط أش رة عش

افته ومس درجات ال وح مفت السعودية اج إنت راس ى1600لألف عل امن الث والشوط ٬ م
الدفاع وزارة ثالثة(كأس ومسافته)فئة الدرجات مفتوح السعودية  .م1600إنتاج
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المدينة"عنوان و100"..تشجير المشاركة تنتظر شجرة الرئيسي"سبق"ألف المشتل تزور

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3072العددالكاتب 1تكرار

المدينة" و100"..تشجير المشاركة تنتظر شجرة تزور"سبق"ألف
الرئيسي  المشتل

األولى المرحلة الجمالي..ضمن المظهر وتحسين البيئة على الحفاظ إلى  وتهدف

 

الشاماني المنورة-خالد  المدينة

مبادرة انطالق المدينة"مع غرس"تشجير ى إل تهدف التي األولى مرحلتها 100في
ى عل واطنين الم لتشجيع ة األمان ا تطلقه تي ال ة المجتمعي ادرات المب ضمن شجرة ألف
من الجمالي المظهر وتحسين البيئة على الحفاظ بهدف تقودها التي الحملة في المشاركة

عدسة َتَجّولت المنورة؛ المدينة في األشجار زراعة في التوسع مشتل"سبق"خالل في
األشجار٬ ن م ددة متع واع أن ن م ات المئ يحتضن الذي العيون بطريق الرئيسي األمانة
عن فضًال والميادين؛ الشوارع في لغرسها األشجار تلك من للمزيد إنتاج عمليات وسط
ه؛ في التسجيل م يت إلكتروني لموقع وفقًا منازلهم أمام للتشجير المواطنين من العديد دعم
دارس والم المنازل وأمام األحياء في األشجار لغرس المجتمعية المشاركة تعزيز بهدف
ة أمان إشراف تحت المتطوعين ومشاركة العالقة٬ ذات الجهات مع بالتنسيق والمساجد٬

 .المدينة
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أوضح د ق البليهشي؛ د محم بن فهد المهندس المكلف المنورة المدينة منطقة أمين وكان
سابق- تصريح ام-في لالهتم ع المجتم لتوعية األمانة جهود إطار في تأتي المبادرة أن

وث التل دالت مع وخفض التصحر من والحد الخضراء المساحات نطاق وتوسيع بالبيئة
األشجار وري زراعة في لالستخدام المجددة المياه مصادر توجيه إلى باإلضافة البيئي٬
المسطحات تأهيل في األمانة خطة ضمن مجاًنا للمواطنين تسليمها األمانة ستشرع التي

المنطقة في البلدية والساحات والحدائق الطرقات وأشجار  .الخضراء
 

ي ف راغبين ال المواطنين طلبات تتلقى المنورة المدينة أمانة بأن البليهشي المهندس وأفاد
لألمانة اإللكتروني الموقع عبر بالمبادرة  .المشاركة

 

)http://www.amana-
md.gov.sa/Pages/esrvices/afforstation.aspx( 
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جازان3عنوان جبال في البن لحصاد أشهر

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6986العددالكاتب 1تكرار

جازان3 جبال في البن لحصاد  أشهر

 

المالكي:جازان  سارة

ة٬ التقليدي اليب باألس داير ال ة محافظ وخاصة ازان ج ال جب ي ف ن الب ني ج ة عملي تتسم
لـ د تمت قد مراحل على الثمار جني إلى المزارعون يلجأ ما كانت3فغالًبا ا أينم أشهر٬

ا فكلم تها٬ ومنافس جودتها على يؤثر ال الذي النحو على بالجني تسمح مرحلة في الثمرة
أو ا٬ بجنيه زارع الم وم يق النضج مشارف ى إل اتح الف األحمر إلى يميل الثمرة لون بدأ

النضج من التقليدية المرحلة وهي داكنا٬ً رمادياً أو بنفسجياً لونها يصبح  .عندما
 

ي الت ار الثم عن وفصلها واحد وقت في الناضجة الثمار جمع على المزارع ويحرص
ار الثم زل ع ى عل ل يعم ا كم رة٬ للثم ل أفض ة ونكه ودة ج من يض تى ح اً الحق نى تُج

البن جودة على تؤثر ال حتى بالرطوبة المشبعة  .المتساقطة
 

البن  تجفيف
ب تتطل إذ دًا٬ تعقي ويق للتس ول المحص داد إع ل مراح ثر أك ن الب ف تجفي ة عملي ل تمث
المحصول ني ج د فبع وبين٬ المطل والنكهة الجودة لضمان المزارعين من كبيًرا حرًصا
ى إل بوع أس ن بي تراوح ت دة لم ة جاف أماكن في الشمس ألشعة بعرضه المزارعون يقوم
جودة من تقلل التي األخطاء بعض التجفيف عملية تشهد األحيان معظم وفي أسبوعين٬
بعض ر تخم ى إل ؤدي ي ا م ضيقة احات مس ي ف يرة كب ات كمي عرض يتم كأن الثمرة٬
ة ترابي احة مس ى عل الثمرة تجفيف يتم أو الجيدة٬ التهوية وغياب الرطوبة نتيجة الثمار

ذاتها المشكلة إلى يؤدي  .ما
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 التقشير

ي ف وتتلخص ول٬ المحص تسويق ل قب يرة األخ ة المرحل ن الب رة ثم ير تقش ة عملي د تع
ي ف م األه زء الج ا باعتباره واة الن ويق تس م يت ث حي واة٬ الن ن ع رة الثم رة قش ل فص
ا٬ً خارجي واة الن تسويق م يت ن حي ي وف منفصل٬ بشكل القشرة تسويق م يت فيما الثمرة٬

بالقشر منها يعد الذي المشروب ويعرف الداخل٬ في برواج البن قشر  .تحظى
 

 التدريج
د المع ن الب ودة ج على حرًصا سواها عن الجيدة النواة فرز خاللها يتم التي العملية هي

ب المناس عر الس ى عل ول وللحص ويق٬ وى.للتس الن ع جم م يت ة العملي ذه ه الل وخ
ات عملي ن م ة الالحق ة للعملي ًدا تمهي ة٬ والكثاف م الحج ث حي ن م بعضها٬ مع المتجانسة

ص التحمي ة مرحل وهي للتسويق المحصول يز م.تجه تتس واة الن م معظ أن والمالحظ
ة المناخي الظروف ى إل زراعيين ال براء الخ نظر في السبب ويعود الصغيرة٬ بحجومها

ا فيه زرع ي تي ال ات البيئ م معظ في البن لشجرة مثالي بنمو عادةً تسمح ال ا.التي وغالًب
ة٬ بالمزرع ة العمال أو زارع٬ الُم ة عائل راد أف قبل من يدوًيا البن نواة فرز عملية تتم ما
بة٬ مناس إضاءة ظل ي وف نظيفة مساحة في الصافي البن نواة بنثر الشخص يقوم حيث
ة عملي اء أثن وب بعي المصابة البن وحبوب الشوائب الستبعاد فرصة العملية هذه وتتيح

التحميص لعملية تمهيًدا  .التقشير
 

 التحميص
ى عل ب يترت ه ألن ف؛ التجفي ة مرحل يز يم ذي ال د التعقي ن م نفسه بالقدر العملية هذه تتم
ا م إذا أثران تت ا م سرعان اللتين المطلوبتين والنكهة الجودة على الحصول العملية هذه
ي ف التحميص ة عملي م تت ث حي ة٬ العناي ن م وب المطل در للق التحميص ة عملي دت افتق

بين تتراوح حرارة دى240إلى180درجة تتع ال زمنية ولفترة مئوية٬ 20درجة
باتت يرة األخ نوات الس ي ف ا إنه ل ب ه نفس المزارع على تقتصر ال العملية وهذه دقيقة٬
ر أكث دات مع ك تمتل ت بات تي ال ية الرئيس دن الم ي ف المحامص الت مح ي ف محصورة

أكثر وبدقة التحميص عملية إلنجاز  .حداثة
 

غامق ني ب ن م الطحن د بع ن الب ون ل ي ف م التحك ن يمك نفسها التحميص لطريقة وتبًعا
محبب فاتح وبني وناعم فاتح إلى محبب٬ غامق  .وبني
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الذكيعنوان الثمار قاطف تبتكران سعوديتان

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 0تكرار

الذكي الثمار قاطف تبتكران  سعوديتان

 

البالد ــ  الرياض

وف الهن دالرحمن عب ت بن ورة ن يرة األم بجامعة الفكرية الملكية إدارة مديرة شاركت
وان بعن تحت ار واالبتك داع لإلب اني الث القصيم منتدى في ة“القباع الذكي ة ..الزراع

ذائي غ ن وأم براءات,”إبداع ال ب مكت ي ف ّجل المُس ا اختراعه رض لع دف يه ذي ال
دكتورة ال بإشراف اني القحط ادة وغ اع القب وف لهن ة الفكري ملكيته وتعود السعودي

الجبير باسم,عفاف ا جمعه ار الثم لقطف از جه عن ارة عب و ار”وه الثم اطف ق
 .”اإللكتروني

 

ة رؤي ات تطلع ق لتحقي ة الجامع سعي من ا انطالق المعرض ي ف اع القب مشاركة وتأتي
ة ر2030المملك عب ذائي الغ ن األم ق وتحقي الزراعي اع القط ر تطوي ي ف ة والمتمثل

المجال هذا في الحديثة والطرق األساليب أحدث  .استخدام
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ا كم ة٬ المملك ي ف وي الحي القطاع ذا ه تواجه تي ال ديات التح ثر أك دى المنت غطى وقد
ن م ا فيه بما المنتدى ومحاور أهداف خالل من المجال هذا في المستجدات أحدث تناول
الزراعي القطاع في المستقبلية لالبتكارات ومسرح متخصص ومعرض علمي برنامج

التنمية في الحيوي  .ودوره
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ومكافحتها"البيئة"عنوان الحيوانية واألمراض النباتية اآلفات من للوقاية الوطني المركز تنظيم مشروع حول العموم مرئيات تطلب

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة أخبار
)عام(

الرصد0العددالكاتب 14تكرار

مشروع"البيئة" حول العموم مرئيات تطلب
النباتية اآلفات من للوقاية الوطني المركز تنظيم

ومكافحتها الحيوانية  واألمراض

 

 واس-الرياض
ة الزراع ال بمج ن المهتمي ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت دع

مشروع مسوَّدة على االطالع إلى الحيوانية٬ المركز"والثروة تنظيم
ا ومكافحته ة الحيواني واألمراض النباتية اآلفات من للوقاية "الوطني
م لتنظي ة فاعل ة آلي إلى للوصول حولها٬ ومالحظاتهم مرئياتهم وإبداء
ع لرف ة٬ الحيواني راض واألم ة النباتي ات اآلف ومكافحة د رص أنظمة

المستدام الغذائي األمن أهداف أحد وتحقيق األداء  .كفاءة
 

ق يحق ا م ذ وتنفي ق تطبي ى إل دف يه ني الوط ز المرك أن حت وأوض
راض واألم ة النباتي ات اآلف ة لمكافح دة المعتم وزارة ال ات سياس
ة والعالجي ة الوقائي راءات اإلج اذ اتخ الل خ ن م ك وذل ة٬ الحيواني
ع ووض تدامتها٬ واس ات والحيوان ات النبات حة ص مان لض
راءات واإلج ادرات والمب برامج وال ط والخط تراتيجيات االس
اص٬ الخ اع القط اركة مش ز تعزي ى إل افة إض ة٬ الالزم وابط والض

المجال هذا في والخاصة الحكومية الجهات بين الجهود  .وتوحيد
 

خالل من المشروع مسوَّدة على االطالع يمكن أنه الوزارة٬ وأفادت
ي اإللكترون د البري بر ع ل :التواص
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Mbalsaghan@mewa.gov.saأقصاه موعٍد في وذلك ٬
اليوم3 من بدءًا  .أسابيع
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالشرقيةعنوان والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع جهود على يطلع الشرقية أمير نائب سمو

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

فرع جهود على يطلع الشرقية أمير نائب سمو
بالشرقية والزراعة والمياه البيئة  وزارة

 واس-الدمام
ن ب لمان س ن ب د فه ن ب د أحم ير األم ي الملك مو الس احب ص ى التق
ارة اإلم وان دي ي ف ه بمكتب الشرقية٬ ة المنطق ير أم نائب عبدالعزيز٬
ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م دمام٬ بال

المطيري علي بن عامر المهندس  .الشرقية

 
اً منوه رع٬ الف ال وأعم ود جه عن موجز ر تقري ى عل سموه واطلع

يدة الرش ادة القي ام واهتم رص هللا-بح ا دمات-أعزه الخ ر بتطوي
ع٬ التوزي بكات ش اءة كف ع رف ى عل رص والح تفيدين٬ للمس ة المقدم
ه٬ وتنميت اتي النب اء الغط ى عل اظ والحف ة٬ البيئي وارد الم ة وتنمي
ف تكثي ى عل العمل ضرورة مؤكدًا الحيوانية٬ الثروة على والحرص
ة مواكب ود الجه هذه تكون أن أهمية مع وتطويرها٬ التوعوية الجهود

ة المملك ة رؤي ات ل2030لمتطلب أج ن م ن والمتق اد الج ل والعم ٬
التوفيق الوزارة فرع لمنسوبي سموه متمنياً  .تحقيقها٬

 
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م بر ع ه جهت ن م
لسمو وتقديره شكره عن المطيري٬ عامر المهندس الشرقية بالمنطقة
ود لجه المتواصل ا دعمهم ى عل ه نائب وسمو رقية الش ة المنطق ير أم
داول الج ق وف روعات المش ذ تنفي ى عل هما وحرص وزارة٬ ال رع ف
ي ف وزارة ال خطة ق وف وذلك الفنية٬ والمواصفات المعتمدة٬ الزمنية

المشروعات  .تنفيذ
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالشرقيةعنوان الوزارة فرع يتفقد المشتركة للخدمات والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

فرع يتفقد المشتركة للخدمات والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل
بالشرقية  الوزارة

 

 واس-الدمام
يري٬ عس أحمد ن ب ي عل تركة المش للخدمات ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي د
ي عل ن ب امر ع المهندس الفرع عام مدير والتقى الشرقية٬ بالمنطقة الوزارة فرع اليوم٬

ومنسوبيه  .المطيري٬
 

ات والتوجه الخطط م أه اقش ون الفرع٬ ب ل العم سير على اللقاء خالل عسيري٬ وأطلع
ة آلي ى ال إضافة الفرع٬ ب ل العم ير س تواجه تي ال ديات والتح ة والفني ة والمالي اإلدارية
ورق٬ ال ب ة إلكتروني وزارة وم بمفه ل العم ل وتفعي تركة المش دمات الخ إدارة ر تطوي

الفرع أعمال في اإلنجاز وارتفاع التعاون بروح  مشيداً
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فرععنوان جازان"البيئة"مدير بميناء والحيواني النباتي المحجر يتفقد

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

فرع جازان"البيئة"مدير بميناء والحيواني النباتي المحجر  يتفقد

 

 
 واس-جيزان

ن ب د محم دس المهن ازان ج ة بمنطق ة والزراع اه والمي البيئة وزارة فرع عام مدير تفقد
جازان بميناء والحيواني النباتي المحجر أمس٬ عطيف آل  .علي

 
الطرق م أه ى عل وتعرف بر٬ المخت ل عم ير س ى عل ة الجول خالل عطيف٬ آل واطلع
هي رئيسة خطوات الث لث بر المخت م ينقس ث حي الحشرات٬ ع م ل التعام ا به م يت التي
لي تسلس م رق ل وعم أعدادها ومعرفة وتصنيفها فحصها يتم ذلك بعد ومن الفرز٬ عملية

15



ووي الن حمضها ى عل التعرف م ويت الحشرات من مختلفة عينات تأخذ ثم ومن للعينات
DNAمن للتأكد مختلفة عينات أخذ يتم وبعدها لألمراض٬ الناقلة الحشرات واكتشاف

ي ف ائل الس ن ع لب الص م الجس ل ويفص ص فتفح راض لألم ة إيجابي ات عين ود وج
از لجه ل وتنق ة العين ز وتجه برد الم از جه ق طري ن ع يرًاPCRالبعوض أخ ه ويلي ٬
الفرع من المختص للموظف وتسلم النتائج٬ وإصدار التعقيم  .مرحلة

 
ر المختب إلخراج المبذولة الحشري٬ المختبر في العمل طاقم بجهود الفرع٬ مدير وأشاد
دوام م له اً متمني ة٬ علمي بمواصفات مختبر ألي الصحيح والنموذج المرتب الشكل بهذا

 .التوفيق
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المحليةعنوان األغنام أصول مهرجان إلطالق تستعد الباطن حفر وإنتاج"محافظة الرابعة"فحول نسخته في

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

المحلية األغنام أصول مهرجان إلطالق تستعد الباطن حفر محافظة
وإنتاج" الرابعة"فحول نسخته  في

 

 

 

الباطن  واس-حفر
د عب ن ب د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي ث بح
ول أص ان مهرج ن م ة الرابع خة النس الق إلط وزارة ال تعدادات اس ان البطش ز العزي

المحلية وإنتاج"األغنام الباطن"فحول حفر  .بمحافظة

ر حف افظ مح سعد ن ب د محم ن ب منصور ير األم السمو صاحب اءه لق خالل ذلك جاء
المحافظة مقر في مؤخًرا  .الباطن٬

ًدا تمهي ك وذل ه٬ ل المصاحبة تعدادات واالس بالمهرجان المتعلقة األمور الجانبان وتناول
ية الماش ي مرب ص تخ ادرات مب دة ع ين تدش ى إل افة إض ه٬ انطالقت د موع الن إلع

الحيوانية الثروة بإنتاج  .والمهتمين

ة أهمي ى عل ة٬ المنطق ير أم سمو ات توجيه بحسب ه أن اطن الب ر حف افظ مح سمو وأكد
ثروة ال ن م يرة كب داد إع ن م اطن الب ر حف محافظة تحتويه وما النسبية بالميزة االهتمام
دة ع اك هن أن ى إل النظر ا الفًت ا٬ به واالتجار بتربيتها المنطقة أبناء واهتمام الحيوانية٬
يزة ومم ة نوعي ات فعالي ديم لتق ة٬ المقبل ام األي خالل ا عليه العمل سيتم جديدة مقترحات

المحلية واألغنام الماشية بتربية والمهتمين بالمهرجان المشاركين  .تخص

17



التنافس روح اد إيج تهدف يس ان المهرج أن ه جانب ن م ان البطش د حم الدكتور وأوضح
داف أه مع يتوافق بما الحيوانية والسالالت اإلنتاج لتحسين الحيوانية؛ الثروة مربي بين

الوطني ول التح امج ة2020برن المملك ة سجل2030ورؤي ان المهرج أن ا مبيًن ٬
الحيوانية والثروة الماشية مربي قبل من واسعة مشاركة السابقة النسخ  .خالل

ة التعاوني ة الجمعي ع م راكة بالش ت أطلق د ق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة أن ذكر ي
ة المحلي ام األغن أصول ان مهرج ات فعالي دة بري ي ف الحيوانية اج(للثروة وإنت )فحول

بريدة بمدينة الوطني القصيم بمنتزه الماضي العام الثالثة  .بنسخته
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يشاركعنوان والزراعة والمياه البيئة وزارة باالحساء”بركن“مكتب فيصل الملك جامعة معرض في

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد1128العددالكاتب 1تكرار

يشارك والزراعة والمياه البيئة وزارة جامعة”بركن“مكتب معرض في
باالحساء فيصل  الملك

 

الوسمي–آفاق  :خالد
اء باالحس فيصل الملك جامعة معرض ع(ضمن والمجتم ه الجامع ذي)?معرض وال

األحد يوم األول13انطلق مجال1441ربيع ي ف ن المهتمي من عدد الركن زار هـ٬
 .البيئة

 

ة البيئ دمر ت تي ال ور األم ى عل ية الدراس المراحل بمختلف المدارس طالب تعرف كما
كالها اش ع بجمي ه البيئ ى عل بالمحافظة وعيتهم وت ة٬ الطبيعي وارد الم تنمية على وأثرها

اإليجابية؟ البيئية السلوكيات خالل من التلوث من  والحد

19



 

م ت ا كم ة٬ البيئ ى عل لبي الس ره وأث االحتطاب ن ع ة توعوي رات نش ة البيئ ركن دم وق
الطبية النفايات من التخلص والية والبحريه البريه البيئة يوضح مجسم  .عرض
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يشكرعنوان والزراعة والمياه البيئة وزير ”قصاص“نائب

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد1864العددالكاتب 1تكرار

يشكر والزراعة والمياه البيئة وزير  ”قصاص“نائب
 
 
 
 
 
 
 
 

العتيبي  جدة-وائل
 

المشيطي هالل ن ب منصور المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير نائب معالي ”شكر
ن ب ى عل ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع بف االتصال ضابط

دي الغام قصاص د ى”محم عل اءا بن التجاوب رعة وس امالت المع از إنج ى عل ك وذل
ن م وماوجده وزارة ال روع لف ة العام االدارة عام مدير سعادة من معاليه على ماعرض

األداء في وتميز وإتقان  .حرص
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لعامعنوان بقلوة التشجير حملة يدشن قرملة آل الباحه بفرع البيئة إدارة مدير هـ1441بحضور

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

التشجير حملة يدشن قرملة آل الباحه بفرع البيئة إدارة مدير بحضور
لعام  هـ1441بقلوة

 

العمري  ):صدى(حامد

قرملة آل ناصر بن هزاع المحافظة وكيل دشن العويدي؛ عبدهللا قلوة محافظ عن نيابة
لعام للتشجير األولى المرحلة للتشجير٬1441 الوطنية الحملة ضمن ٬. 

 

؛ التصحر ة ومكافح اتي النب اء الغط ادة لزي ة والزراع اه والمي البيئة وزارة ذلك اطلقت
٬ ة والبلدي ة المحافظ ع م راكة بالش وة قل ة بمحافظ وزارة ال ب مكت ذه ونف ه نظم ذي ال

المحلى والمجتمع االجتماعية التنمية ولجنة المدارس وطالب  .والتعليم
 

د محم الباحة رع بف ة البيئ إدارة دير م بحضور وة بقل الشعبي السوق بممشى ذلك كان
ن ب د محم ة البلدي س ورئي ي الزهران عيد س عبدهللا المهندس المكتب مدير ونائب القدوة٬

22



ة التنمي ة لجن س ورئي ٬ ي الزهران ف خل راهيم إب التعليم مكتب ومدير ٬ العويفي خميس
المحلي والمجتمع المدارس وطالب المعلمين من وعدد بالقرون عبدهللا  .االجتماعية

 

والمحافظة ٬ األشجار بغرس ام اإلهتم ى عل ع الجمي ة قرمل آل حث الفعالية نهاية وفي
ة وكاق الزراعة ب لمكت شكره عن اً معرب ة البالغ ا ألهميته اتي النب الغطاء لتنمية عليها

الفعالية بتلك المشاركة  .الجهات
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العرضيات«عنوان الترفيهي»بيئة نمرة بمهرجان تشارك

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد1864العددالكاتب 1تكرار

العرضيات« الترفيهي»بيئة نمرة بمهرجان  تشارك
 
 
 
 
 
 
 

العتيبي  العرضيات-وائل
 

اء االربع أمس وم ي العرضيات ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة مكتب شارك
البيئية والتوعية والشتالت والهدايا المنشورات توزيع تم حيث الترفيهي نمرة بمهرجان
زوار ل البيطري دعم وال الماشية صغار لمربي الدعم الية وشرح المساعده تقديم وكذلك

 .المهرجان
 

ظ محاف ن م ة كريم ة برعاي و يومين لمدة الترفيهي نمرة مهرجان ان بالذكر الجدير من
الشريف يوسف بن علي االستاذ  .العرضيات
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عسيرعنوان بمنطقة كوبرا نوع من ثعبان معالجه جدا نادرة حالة في

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

عسير بمنطقة كوبرا نوع من ثعبان معالجه جدا نادرة حالة  في

 

 

 متابعات-المدينة

ة الحيواني ثروة ال م بقس ة البيطري ادة العي إلى وصلت النادرة الحاالت من واحدة في
نوع ثعبان عن عبارة نادرة حالة عسير بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزاره بفرع
ة مراجع ه ل سبق ه بأن اد أف ذي ال واطنين الم د ألح ه ملكيت تعود غائر جرح به كوبرا

الحالة تتحسن ولم شهرين منذ خياطة عمل وتم الخاصة البيطرية العيادات  إحدى
 

وزارة ال رع لف ة التابع ة البيطري ادة العي ى إل المصاب الثعبان ومعه المواطن وصل وقد
ة الحال ع م ل التعام وتم ينزف الجرح ووجد الثعبان فحص تم الحال وفي عسير بمنطقة

29



الدي الب هشام البيطري والطبيب احمد مرتضى الدكتور و السيد ايهاب الدكتور قبل من
ادة وإع ة المتهتك زاء االج ه وازال ابقة الس وط الخي ه وإزال رح الج ف بتنظي اموا ق ث حي
ه بمتابع ة الحال صاحب ه توجي م وت الجرح ى عل وي حي مضاد ووضع الجرح خياطة

الحالة لمتابعه العيادة ومراجعه الحيوي المضاد  .استخدام
 

الجذعان انم غ دس المهن ير عس ة بمنطق وزارة ال رع ف ام ع مدير أشاد اخرى ناحية من
وبإشراف الفرع ب ة البيطري ادة والعي ة الحيواني ثروة ال م قس ي ف العاملين األطباء بكفاءة
ى عل درتهم وق ل العم ق فري ى عل نى وأث الشهراني فر س ن ب دهللا عب الدكتور من مباشر

الطارئة الحاالت مع  .التعامل
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لشراءعنوان تتجه الشعير1.02السعودية علف من طن مليون

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 13تكرار

لشراء تتجه من1.02السعودية طن مليون
الشعير  علف

للحبوب العامة المؤسسة  ..عبر

 

اإللكترونية عاجل  صحيفة

لشراء تسعى ا إنه س٬ الخمي وم الي وب٬ للحب ة العام المؤسسة قالت
المؤسسة1.02 ب وتطل مناقصة٬ في الشعير علف من طن مليون

ومارس فبراير بين فترات على الشعير  .2020تسليم

العام لهذا واألخيرة السادسة المناقصة طرح عن المؤسسة (وأعلنت
و(الستيراد)م2019 د)ألف20مليون للتوري ي علف شعير طن

الفترة  ).2020مارس-فبراير(خالل

ارس٬ الف دالعزيز عب ن ب د أحم وب للحب العامة المؤسسة محافظ وقال
المطروحة الكمية إن اإللكتروني٬ المؤسسة موقع على نُشر بيان في

ى عل ة ع17موزع بواق اخرة٬ ى13ب عل ة المملك ئ لموان اخرة ب
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و األحمر٬ العربي4البحر الخليج على المملكة لموانئ  .بواخر
ي المحل الطلب لتغطية امتدادًا تأتى المناقصة هذه أن الفارس وأضاف

منه االستراتيجي المخزون على والمحافظة العلفي٬ الشعير  .على
ر عب ة المؤسس ا أطلقته تي ال ة اإللكتروني دمات الخ ة حزم أن ذكر ي
سهولة بكل القمح استالم إجراءات سير إلى أدت اإللكتروني موقعها

 .ويسر
د التوري ر مق ار اختي ن م تفيدين المس المزارعين الحزمة هذه ومكنت

المناسبة»الفرع« المواعيد وحجز ٬. 
رع ف لكل ررة المق د التوري أعمال ونهاية بداية تحديد من مكنتهم كما

مباشرة للمزارع القمح قيمة وتحويل المؤسسة فروع  .من
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حائلعنوان في الثانية المطاحن شركة يزور مقرن بن فهد بن فيصل األمير

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

حائل في الثانية المطاحن شركة يزور مقرن بن فهد بن فيصل  األمير

 

 :حائل–آفاق
ر أمي ب نائ دالعزيز عب ن ب رن مق ن ب د فه ن ب فيصل األمير الملكي السمو صاحب زار

اليوم حائل سموه,منطقة تقبال اس في كان حيث حائل٬ في الثانية المطاحن شركة مقر
الجارهللا منصور الشركة عام  .مدير

 

ل مراح ى عل ع واطل بالمطاحن ة التفقدي ه جولت رن مق ن ب د فه ن ب ل فيص ير األم دأ وب
نع مص موه س زار م ث ذائي٬ الغ ن األم ي ف احن المط ركة ش ودور زين والتخ اج االنت
عرضاً اهد ش ثم ٬ فيه العمل وآليات االنتاجية طاقته عن لشرح سموه واستمع االعالف

المناسبة بهذه تذكارية هدية وتسلم  .مرئياً
 

ي ف تمر المس ام لالهتم ه نائب وسمو حائل منطقة أمير لسمو شكره عن الجارهللا وأعرب

33



أن داً مؤك المجاالت ف مختل ي ف أفضل خدمات وتقديم االنتاج مضاعفة في مايسهم كل
ة بالمنطق ذائي الغ ن األم ي ف ا مهامه ذ تنفي ى عل ل تعم ة بالمنطق ة الثاني المطاحن شركة

عالية  .وبجودة
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حائل"عنوان ماء"زبيرة بشربة لـ..تحلم صهريج3انقطاع وأقرب !كم80أشهر

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد3072العددالكاتب 1تكرار

حائل" ماء"زبيرة بشربة لـ..تحلم صهريج3انقطاع وأقرب أشهر
 !كم80

األهالي ناشد مؤقتة"المياه"فيما مضخات تركيب وسرعة جذري حلٍّ  وضع

 

السليمي  حائل-خالد

بسبب أشهر؛ لعدة حائل٬ بمنطقة بقعاء لمحافظة التابعة الزبيرة قرية عن المياه انقطعت
المسؤولة الجهات من حلول دون القرية٬ يغذي الذي المياه خزان  .أعطال
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ر البئ ن م الماء تدفع التي الضخ بماكينات االستعانة تم أنه القرية٬ أهالي من عدد وذكر
أن إال ازل؛ للمن بصهاريج مباشرة اء الم نقل طريقها عن يتم والتي الخزان يغذي الذي
د بع ة حقيق ة أزم ي ف ش تعي ة القري ل جع ا مم ام؛ أي رة عش ل قب ت َتَعّطل المضخات تلك

للمياه التام  .االنقطاع
 

شربة ى عل الحصول أن ى إل اروا أش ألزمتهم؛ حلوًال األهالي جعلها التي الطرق وعن
ب تجل تي ال اه المي صهاريج ي ف ح شُ هناك أصبح أن بعد القرية٬ أهالي حلم أصبح ماء

تبعد التي واألجفر٬ المشاش أقربها مسافات من تتجاوز80الماء وبقيمة األقل٬ على كم
العادي300 للصهريج كانت14لایر أن بعد لتر٬ الصهريج70٬ألف ذات ل اًال ري

بالقرية المياه بئر من شرائه  .عند
 

ه أن أوضح البئر٬ على المشرفة الشركة مهندس أن إلى أشاروا المضخات٬ عطل وعن
ن تأمي م يت أن دون ام أي رة عش ر م ه أن إال خة؛ المض غيل تش يتم س ام أي ة ثالث الل خ

الرئيسية تصليح حتى مؤقتة  .مضخات
 

ة٬ القري الي أه د ل"وناش حائ اه أن"مي سيما ال كلتهم؛ مش وحل اتهم معان ى إل النظر ب ٬
بوضع البين مط وسعره٬ الماء جلب مسافة زادت أن بعد أرهقهم٬ المياه على الحصول
المضخات إصالح م يت تى ح ئر الب ى عل ة مؤقت مضخات ب تركي وسرعة جذري٬ حل

المياه خزان إصالح إعادة وكذلك  .الرئيسية
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/AZ4XaH8HQxM 
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لتاريخ الصحفي 18/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والشركةعنوان مياه بال والفيحاء انتظروا:النزهة

الخبر الخبرالجمعة-15/11/2019-18/03/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

األهالي حاجة يستغلون الصهاريج  أصحاب

والشركة مياه بال والفيحاء  انتظروا:النزهة

 
الباطنوسوم الشرقيةحفر  مياه

 

االسلمي-المواطن  حفرالباطن-فواز

دم ع ن م تياءهم اس اطن الب ر حف محافظة في والفيحاء النزهة حيي سكان من عدٌد أبدى
هاريج الص ى إل ذهاب بال زمهم يل ذي ال ر األم ازلهم من ى إل اه المي روع مش ول وص
لهم المياه شبكات بتوصيل المحافظة في المياه فرع مطالبين الشوارع٬ في  .المعروضة

 

الشمري عطا ة”:وقال بمراجع ا وقمن اه المي ة لخدم ر يفتق ه في ش نعي ذي ال الحي إن
أن إال م٬ له المشروع توصيل ن لحي اه المي قيا س مشروع بإيصال ووعدونا المياه فرع

الرياح أدراج ذهبت  .”الوعود
40



 

اء أحي ة ببقي وة أس م لحيه روع المش ال بإيص نزي الع امر ث واطن الم ب طال ه جانب ن م
ف تختل ذي ال وائية العش الصهاريج أصحاب من الماء لطلب يضطرون حيث المحافظة

آلخر حين من  .أسعارهم
 

نزي الع دي الحمي ن ب د فه الشرقية بالمنطقة المياه لخدمات الرسمي المتحدث بين بدوره
ا”المواطن“لـ خدماته ة كاف ي ف التوسع ى إل تسعى الشرقية بالمنطقة المياه خدمات أن

توسعاً تشهد التي الباطن حفر محافظة ذلك في بما الشرقية المنطقة ومحافظات مدن في
وسكانياً  .عمرانياً

 

ي”:وتابع ف ة متفرق اطق بمن اه المي شبكات مشروع ضمن النزهة حي في حالياً نعمل
اطن الب ر ة(حف الثامن ة هر)المرحل أش تة الس الل خ بكات الش بر ع اه المي ال وإليص

 .”المقبلة
 

نزي الع تهدفة:وأضاف والمس المدرجة اء األحي ضمن فهو اء الفيح حي يخص ا فيم
بها المياه شبكات إلنشاء التاسعة(بالمشاريع ية)المرحلة الترس إجراءات ينتظر والذي

المقبلة الفترة خالل بالمشروع خاصة مالية اعتمادات من سيخصص ما  .وفق
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