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لتاريخ الصحفي 28/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النفاياتعنوان تدوير وإعادة للنفايات المتكاملة األنشطة إلدارة تفاهم مذكرة يوقع الشرقية المنطقة أمين

الخبر الخبرالخميس-23/01/2020-28/05/1441تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 12تكرار

إلدارة تفاهم مذكرة يوقع الشرقية المنطقة أمين
النفايات تدوير وإعادة للنفايات المتكاملة  األنشطة

 

 واس-الدمام
ر الجبي د محم ن ب د فه دس المهن رقية الش ة المنطق ن أمي الي مع ع وق
ادة وإع ات للنفاي ة المتكامل األنشطة إلدارة ة ثالثي تفاهم مذكرة اليوم٬
إدارة س مجل رئيس الي مع ع م الشرقية ة المنطق ي ف ات النفاي تدوير
عبدالمحسن بن عبدالرحمن المهندس النفايات إلدارة الوطني المركز
ادة إلع تثمارية االس عودية الس ركة للش ذي التنفي رئيس وال لي٬ الفض

ج دس المهن ة?التدوير المملوك الشركات إحدى وهي فنسنت٬ رون
اه والمي ة البيئ وزارة ر مق ي ف ك وذل ة٬ العام تثمارات االس ندوق لص

بالرياض  .والزراعة
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ة الثالث األطراف ن بي المشترك التنسيق لعمل التفاهم مذكرة وتهدف
ة المنطق ي ف ات النفاي إدارة اع لقط املة الش تراتيجية االس ذ لتنفي
التدوير إلعادة االستراتيجية األهداف من مجموعة وتحقيق الشرقية٬

دوير ت ادة إع ي ف ل تتمث تي نوي?81وال الس اج اإلنت م حج ن م
غ يبل ذي وال لبة٬ الص ة البلدي ات افة2للنفاي إض نويا٬ً س ن ط ون ملي

دوير ت ادة اء%60إلع البن ات لنفاي نوي الس اج اإلنت م حج ن م
نحو تبلغ التي سنويا1.5ًوالهدم طن  .مليون

عودية الس ركة والش ات النفاي إلدارة ني الوط ز المرك يقوم س ا كم
إلدارة ة متكامل ة منظوم ن م زء وكج دوير٬ الت ادة إلع تثمارية االس
ر تدوي ادة إلع رقية الش ة المنطق ي ف ة حديث آت منش اء ببن ات٬ النفاي
ل مث ة البلدي ات النفاي دوير ت ادة إع تشمل والتي النفايات٬ أنواع جميع
من تعزز آمنة بطريقة وذلك والمعادن٬ والبالستيك والورق األسمدة

بالمنطقة البيئة على  .الحفاظ
 

ذكرة م ع توقي أن الجبير٬ المهندس الشرقية المنطقة أمين معالي وأكد
ة البيئ ى عل اظ للحف ة األمان ذلها تب تي ال ود الجه من ض أتي ي اهم التف
االقتصادي و النم أن ى إل بة نس ك وذل تدامتها٬ اس ق وتحقي وحمايتها٬
ادة زي ه تبعت الحضاري والتوسع السكان أعداد في المستمر والتزايد
ي تقن ج نه اع اتب ب يتطل ا مم المصانع٬ ات ومخلف ات النفاي ة كمي ي ف
ل تمث تي وال االتفاقية٬ هذه أهمية تأتي هنا ومن معالجتها٬ في متطور

البيئة مظاهر لتعزيز األمانة تبذلها التي للجهود  .امتدادا
ار إط ي ف ب تص ات االتفاقي ذه ه ل مث أن ير الجب دس المهن اف وأض
ة حديث دوير ت ادة إع ق مراف اء إنش بر ع ات النفاي إدارة قطاع تطوير
تدامة اس دعم ت الي وبالت ة٬ بالمنطق ة البيئي اهر المظ ظ تحف ة بطريق

عامة بصورة المجتمع صحة على  .الحفاظ
ل ونق ع وجم إدارة وهي مجاالت عدة تشمل التفاهم مذكرة أن يذكر
ة الحديث ات التقني ق تطبي الل خ ن م رقية الش ة المنطق ي ف ات النفاي
ن م ص والتخل دوير والت ة والمعالج رز والف ة الالزم اءة الكف ق لتحقي

أنواعها بكافة  .النفايات
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لتاريخ الصحفي 28/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والزراعةعنوان بالدنا

الخبر الخبرالخميس-23/01/2020-28/05/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الزهرانيالكاتب خضران الرصد23019العددعلي 1تكرار

والزراعة  بالدنا

 

القرني خضران  علي

 

ة الزراع ال مج ي ف ا٬ً ذاتي ة المكتفي دول ال ة طليع ي ف ب٬ قري د عه ى إل ا بالدن ت كان
أخرى دول إلى والفاكهة٬ الحبوب وخاصة منها الفائض وتصدر  !بأنواعها٬

 

ي ف للشح ملحوظ بشكل يرة األخ ة اآلون ي ف يتضاءل أخذ ببالدنا الزراعة نشاط أن إالَّ
واع أن بعض تورد نس ا جعلن ا مم للمدن القرى من والهجرة األمطار وقلة المياه مصادر

خارجياً والخضروات والفاكهة  !الحبوب
 

الشعوب حياة في الزراعة وحديثاً–وألهمية من–قديماً سواها ا عم أهمية تقل ال إذ
ومشتقاتهما والبترول كالماء األخرى٬ الحياتية تهتم.المصادر الشعوب معظم أن نجد لذا

أنها ش ن م ع ترف تي ال بل الس ا له ر وتوف زارعين والم ة الزراع جيع بتش اً بالغ اً اهتمام
ة)وإنتاجيًا..زراعياً( الالزم روض الق زارعين الم ومنح اآلبار٬ وحفر السدود كإقامة

ى عل اعد تس تي ال ا٬ مجاله ي ف ة الحديث ة التقني ائل ووس ة٬ الزراعي دات والمع ا٬ً مادي
وتصديراً اكتفاًء الزراعي االستصالح وتقدم  .استمرارية

 

3



بالدنا اهتمت هللا–وقد زارعين–أيدها الم جيع وتش ة الزراع ة اً–بقيم وحديث ديماً ق
ي– ف ة والفاعل ية األساس العناصر ن م ا باعتباره ان٬ اإلنس حياة في المعيشي ودورها

ة الزراع ى عل رأ ط ا م ة٬ وعناي ام باهتم ابع تت ت زال ا وم ت فتابع عوب٬ الش اة حي
المختصة ان اللج ن م د العدي ذلك ل وشكلت اج٬ اإلنت في تضاءل من لدينا٬ والمزارعين

ك؟ ذل الج اً(لع ة..بحث ة)ودراس المملك ة برؤي ك ذل ي ف تعينة ا)2030(مس وم
وعالج تمرارها اس وتشجيع الغ ب ام اهتم ن م واستراتيجيتها الزراعة مجال في أوردته
ر وحف ة٬ المائي السدود اء إنش ادة زي خالل من تقدمها٬ طريق تعترض قد التي األسباب
والهجر٬ دن والم رى الق وظائف وطين وت مادياً المزارعين وتشجيع االرتوازية٬ اآلبار
ر وتوف النهضة عوامل وفق األخيرة اآلونة في منها العديد شملت التي الهجرة من للحد

الوظائف  .جهات
 

ا طليعته ي وف ان٬ اللج الوطني(وتوالت وار الح ة تضاؤل)مؤسس وبحث دراسة ي ف
ول الحل ا له دمت وق برى٬ الك دن للم رى الق ن م رة الهج ية قض ذا وك ة٬ الزراع بة نس

دها عه ابق لس دها تعي تي ال واستصالحاً(الناجعة ة وظائف)زراع وطين بت ه والتوجي
شملت تي ال رة الهج بة نس ن م الً تقلي ا٬ أهله خريجي ى عل وحصرها والهجر٬ رى الق

والهجر القرى من  .العديد
 

عن:خاتمة المسؤولة ة الجه ا باعتباره ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ن م نأمله ما
ي الت ية األساس ات المقوم ير توف أنه ش من ا م ل ك ذل ب زارعين٬ الم جيع وتش الزراعة

دها عه ابق س ى إل بالمملكة والمزارعين الزراعة عودة على د.تساعد والحم ا فبالدن
رى وق دن م توى مس ى عل للزراعة الصالحة الخصبة وباألراضي الجوفية بالمياه غنية

ذاتياً منها تكتفي وتكاد منها العديد في باهراً نجاحاً نجحت وقد  .المملكة٬
 

األزل٬ ذ من عوب الش اة حي ي ف ية األساس ة الدعام ي ه ع الجمي م يعل ا كم ة الزراع إن
الحياة دامت ما كذلك المشروعات.وستظل ات أولوي يتصدر أن يجب بها فاالهتمام لذا

و ه ا م ى إل ووصولها تمرارها اس ى عل دة جاه ا بالدن تسعى التي واالقتصادية التنموية
لها ومستقبالً(مخطط ي)حاضراً وول الشريفين الحرمين ادم خ د عه الزاهر العهد في

هللا يحفظهما األمين التوفيق٬٬٬.عهده  وبا

Ali.kodran7007@gmail.com 
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لتاريخ الصحفي 28/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للمستفيدينعنوان المياه معالجة محطة مشروع تنفذ الحُرّث برّ

الخبر الخبرالخميس-23/01/2020-28/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3152العددالكاتب 1تكرار

للمستفيدين المياه معالجة محطة مشروع تنفذ الُحّرث  بّر

 

 
 واس-الُحّرث

النوعي مشروعها إلطالق الُحّرث بمحافظة الخيرية البّر جمعية معالجة"تستعد محطة
ة بالمحافظ اه ة"المي المعالج اه المي ير لتوف عى يس ذي ال ة٬ القادم ة القليل ترة الف الل خ ٬

الجمعية خدمات من للمستفيدين للشرب  .والصالحة
 

اء ج الخيري المشروع أن هزازي محمد بن أحمد الجمعية إدارة مجلس رئيس وأوضح
للشرب الحة الص اه المي لخدمات ة الخيري ة الجمعي ع م ن"إرواء"بالشراكة م دعم وب

بلغت إجمالية بتكلفة وذلك الخيرية٬ الضحيان عبدهللا بن تركي 1,320,000أوقاف
 .لایر
 

ن م ثر أك ازه إنج بة نس اوزت ج ذي ال روع المش أن اف ه%85وأض من تفيد سيس ٬
ي ف الي ات110األه الجه ع لجمي ديره تق ن ع ًا معرب ة٬ للمحافظ ة التابع رى الق ن م

المشروع تنفيذ في الجمعية مع  .المتعاونة
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لتاريخ الصحفي 28/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اإلنتاجعنوان في وفرًا العبري..يشهد بثمار السوق ترفد الدواسر وادي مزارع

الخبر الخبرالخميس-23/01/2020-28/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

اإلنتاج في وفراً بثمار..يشهد السوق ترفد الدواسر وادي مزارع
 العبري

 

الدواسر  واس-وادي
المحافظة داخل وتسويقها اره ثم بجني الدواسر وادي محافظة في العبري مزارعو بدأ

الثالثة بأنواعها بي"وخارجها والباي واليوشن٬ ذا"البايون٬ ه المزارع شهدت حيث
ن مابي ايون الب وع ن من العبري من الواحد الكيلوجرام سعر وتراوح وفيرا٬ً إنتاجاً العام

إلى8إلى6 وصل أن بعد الماضي4رياالت العام  .رياالت
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هللا فضل ى إل ام الع هذا وجودته اإلنتاج زيادة الدوسري عبدهللا ناصر المستثمر وأرجع
ي الت برة الخ ب بجان يرة٬ األخ ترة الف ي ف ة المزروع واألشجار المساحة زيادة ثم تعالى
ة طبيعي ق عوائ أي ب المحصول إصابة عدم مع والمستثمرين المزارعين لدى أصبحت

ا أهمه ن وم ر آخ ى إل م موس ن م ول المحص ادة ع ا له رض يتع تي در:ال الس ة ذباب
األحمر العنكبوت وأكاروس القشرية٬ السدر وحشرة الدقيقي٬ والبق  .البيضاء٬

ن م ثر أك ى عل وي تحت ه مزرعت أن ري الدوس فر مس ارك مب زارع الم اد 1500وأف
غ بمبل وقين المس د أح ى عل ة جمل باعها وقد منتجة ير150شجرة يش ا فيم لایر٬ ألف

أشجارها عدد تبلغ التي مزرعته محصول باع أنه إلى الدوسري محمد مبارك المزارع
بمبلغ1100  .ألفلایر90شجرة

ى عل ع البي ي ف د يعتم ه أن ر الدواس وادي ي ف بري الع ة باع د أح ح أوض ه٬ جانب ن وم
محافظة أن ا مبيًن ة٬ المملك وب جن ير عس منطقة أو الرياض باتجاه بالمحافظة العابرين

ا منه دة الواح اج إنت وق يف تي ال بري الع أشجار ا فيه تنتشر الدواسر و100وادي كيل
 .جرام

عام إلى الدواسر وادي في العبري زراعة نجاح قصة أحد1410وتعود قام عندما هـ
محافظة ي ف ة الزراعي األبحاث ز مرك ى إل ارة بزي السويس د حم دعى وي زارعين الم
ايون الب رع ف ن م دي الهن در الس ي وه بري الع شجر ن م وعين ن معه وجلب األحساء٬
الصيني ق الفري ق طري عن ك وذل يز٬ والمم اللذيذ وطعمه ثماره حجم بكبر يمتاز الذي
توردة المس األصناف م بتطعي الصينيين ن الفنيي بعض قام حيث المركز٬ في يعمل الذي

ام ع ة المحلي السدر شجرة أصول ين1405٬على وتحس اب٬ انتخ ا عليه وأجري ٬ هـ
صينية محلية أسماء عليها بي:وأطلق والباي واليوشن٬  .البايون٬

البيضاوية"البايون"ويوصف يرة الكب بالثمرة الدواسر٬ وادي محافظة به تشتهر الذي
٬ ددة متع سمراء خطوط رة الثم سطح ى وعل النضج٬ عند األصفر اللون ذات الملساء

ثمرتها وعرضها5وطول ا4سنتيمترات٬ ووزنه رة53سنتيمترات٬ وللثم ا٬ غراًم
ا بينم ل٬ الكام النضج د عن ة طيب بنكهة حلو وعصيرها اللون٬ أبيض ولبّها عميقة٬ شفة

ومتطاولة نسبياً الحجم صغيرة وهي اللب٬ في ماسكة تظل  .بذرتها
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لتاريخ الصحفي 28/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مهرجان”نحال“عنوان زوّار يكرم حائل“سعودي البري”موسم بالعسل

الخبر الخبرالخميس-23/01/2020-28/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

مهرجان”نحال“ زّوار يكرم حائل“سعودي البري”موسم  بالعسل

 

 

الشيحي-حائل  سعود

اريخي٬ الت لة القش ر بقص األول ل حائ م موس ان مهرج زوار عودي٬ س ال نح تقبل اس
زوار لل ة المقدم ات العين وتنوعت م٬ به اً وترحيب م له اً إكرام بري ال العسل ن م بعينات

المكسرات وعسل والضمخ والزهور واإلثل والطلح السدر عسل  لتشمل
 

معرض صالح“واكتظ أبو بري”عسل ال العسل أنواع أجود باقتناء والمهتمين بالزوار
النحل ع م التعامل أسرار عن المعرض على المشرفين من مفصل لشرح استمعوا ممن

له المناسب والغذاء تربيته  .وطرق
 

العجالن فهد السعودي النحال ة:وقال مختلف عروضا حائل موسم مهرجان زوار شاهد
م عال رار أس ن ع رح ش ى إل تمعين مس ل٬ النح ا خالي ن م ي الطبيع ل العس تخراج الس
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الى الفتاً اإلنسان٬ عليه يحصل حتى واألشجار األزهار من العسل يجلب وكيف النّحل٬
زوار ل قب ن م بري٬ ال ل للعس صالح و أب معرض منتجات ى عل يرا كب اال إقب هناك أن

المعروضة العسل أنواع لجودة نظرا األول٬ حائل  .موسم
 

النحل يتكاثر فعندما وتناسب٬ نسبة بمرحلة تمر النحل إنتاج عملية أن العجالن وكشف
ي ليبن ه يكفي ا م ه لدي يكون بالموسم شحاً يواجه عندما حتى المخزون٬ توفير على يعمل

ى إل يصل ة النحل ر عم متوسط أن اً مبين أطول٬ لمدة ويعيش قوية ا6خلية أم أشهر٬
لمدة فتعيش مضيفا6ًالملكة الملكي٬ الغذاء على العتمادها وذلك للزيادة٬ قابلة سنوات

ة٬ الملك و نم ن م ن معي طور ي ف غالة الش ه تنتج ائل س عن عبارة هو الملكي الغذاء أن
بـ د الواح رام الغ اع يب ث حي دا٬ ج اٍل غ ي50وهو ف س لي دا ج ل قلي ه وإنتاج اال٬ً ري

وأيضا توفره صعوبة منها أسباب لعدة وذلك ككل٬ العربي الوطن في بل فقط السعودية
أسعار  .”ارتفاع

 

در س ل عس ثرة بك وب والمطل داول المت أن ر ذك ه٬ لدي ودة الموج ل العس واع أن ول وح
الضمخ وعسل ل اإلث وعسل الطلح وعسل رن(الشمال يم)الع البرس ور زه وعسل

واع أن اختالف ب عارها أس ف وتختل األفضل وهي ٬ فلّح الش وعسل الحمضيات وعسل
والضهي٬ لم٬ والس والسمر٬ ح٬ الطل ا ومنه النحل عليها يتغذى التي واألشجار األزهار
يتميز العسل أن مؤكداً والحمضيات٬ والربيعي٬ والبرسيم٬ والسحاة٬ والصيفي٬ والقتاد٬
ي ف ٬ ه رائحت و ه بذوق العسل نوع معرفة على تساعد الميزة وهذه بالنكهة٬ بعضه عن
ذي ال اتي النب األصلي ع المنب ددها يح خاصة٬ رائحة العسل أصناف كل في يسود حين

رحيقه من العسل  .يؤخذ
 

التاريخي القشلة قصر أن العنزي٬ صالح حائل بموسم اإلعالمي المركز مدير وأوضح
كل بش ددة والمتج ة والمختلف ة الممتع ات والفعالي ارض المع ن م د العدي ة إقام هد يش
لمعرض إضافة ٬ اليدوية المشغوالت بيع ومعارض العسل بيع معرض مثل أسبوعي٬
ادرة٬ الن اآلالت ى عل والعزف عبية٬ الش واألكالت اليدوية والحرف الرمل٬ على الرسم

ي حوال اك هن أن ى إل اً الفت اد٬ األبع ة ثالثي وعروض الضوئية٬ ة14والعروض فعالي
ن م ثر أك د تتواج ا كم ري٬ األث لة القش ر قص ي ذه50ف ه ي ف ارك تش ة منتج رة أس

أن ى إل يراً مش ة٬ يدوي وحرف عبية ش أكالت من المتنوعة منتجاتها وتعرض الفعاليات
بنحو يقدر حائل موسم في الموظفين الجنسين440عدد من  موظفاً
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لتاريخ الصحفي 28/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصقيععنوان من النبات لحماية األمثل الحل الزراعة تأخير

الخبر الخبرالخميس-23/01/2020-28/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3153العددالكاتب 1تكرار

الصقيع من النبات لحماية األمثل الحل الزراعة  تأخير

 
للصقيع تحمال األكثر  )اليوم(النخلة

العويس  األحساء-محمد

بوع األس الل خ ة المنطق هدها تش تي ال برد ال موجة ن م ة الزراع ي ف ون مختص ذر ح
ات االحتياط اذ اتخ رورة ض ى عل ددين مش ات٬ النبات ى عل لبي الس ا وتأثيره الي٬ الح

الفترة هذه في الزراعة تأخير على والعمل موتها٬ لتجنب  .الالزمة
 

إن ان٬ الرمض ادق ص اء األحس ة محافظ ة بغرف ة الزراعي ة التنمي ة لجن س رئي ال وق
ل داخ ات النبات ى عل ر يؤث ال ن درجتي أو ة بدرج فر الص ت تح الجو رارة ح اض انخف
ى إل يرا مش الصقيع٬ ة نتيج وت للم تتعرض الخارجية الزراعات لكن المحمية٬ البيوت
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حفر إلى يلجأ المزارعين من عددا ا»الكفرات«أن تغطيته بر ع برد ال ر أث من للتقليل
ى إل الحرارة درجة انخفاض حال في يتأثر ال النخيل أن إلى الفتا تحت3بالبالستيك٬

 .الصفر
 

م اء باألحس ور للتم دهللا عب ك المل ة مدين دير م ح ن.ونص المزارعي ماعيل الس د محم
ه أن إال رارة٬ الح ة درج اع ارتف ن لحي الصقيع ترة ف خالل الزراعة أخير بت والمهتمين

والمنخفضة العالية الحرارة درجات تتحمل وبطبيعتها النخلة أن إلى  .أشار
 

ا بخالي ارات انفج يسبب ديد الش برد ال أن بران الج ر جعف الزراعي ص المخت وأوضح
يفضل الصقيع واء أج ي ف ه أن ا مبين ا٬ والكوس ي٬ والبوب ون٬ والليم السدر٬ مثل النبات
ن األماك ي ف راء الخض تديمة المس ات للنبات خاصة اش بقم ة التغطي أو ل اللي ي ف ري ال
فهي للبرودة تعرضت إذا الورق المتساقطة النباتات يخص ما أما كالصحراء٬ المفتوحة

والتين العنب ومنها التبريد مساحة من للتقليل منه  .تتخلص
 

الخضري وع المجم م حج در بق أثر تت ات النبات أن ل.وبين تتحم ة النخل أن ى إل يرا مش
ارات انفج ع يمن ا م األوراق٬ ب اه المي بة نس ة وقل ة العالي واألنسجة اف األلي كثرة بسبب

التدفئة عملية في يساعدها بليف محمية الجمارة وأيضا  .الخاليا٬
 

د س والطق اد األرص ير خب ذر ح ه٬ نفس ت الوق ي برد.ف ال ة موج ن م اق٬ الزع د خال
ال وق ة٬ بالقطبي فها ووص ارص ور:الق والطي الل والح ي المواش حاب ألص ن يستحس

ل اإلب اطن مع ة بتدفئ األسبوع نهاية حدتها ستكون والتي القادمة٬ البرد لموجة االستعداد
األعالف٬ اس وأكي ل٬ النخي وسعف ش٬ الق من مصدات بوضع الغنم ومراح ومرابض
د وتزوي مالية الش ة الجه ة وخاص ا حوله ام الخي ع وقط ش٬ والخي جاد٬ الس ات ومخلف

بالمالبس  .الرعيان
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لتاريخ الصحفي 28/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشرقيةعنوان أمير بالغا:حرم اهتماما البيئة أولت الرشيدة القيادة

الخبر الخبرالخميس-23/01/2020-28/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17023العددالكاتب 1تكرار

الشرقية أمير بالغا:حرم اهتماما البيئة أولت الرشيدة  القيادة

 

المحاور من العديد تناولت  )اليوم(الورشة
 

 الدمام-اليوم

ل عم ة ورش األول س أم ره بمق ة االجتماعي ؤولية للمس رقية الش ة المنطق س مجل م نظ
والمجتمع« ة»البيئة المملك ة رؤي لمواكبة المجلس جهود ضمن تأتي والتي ٬2030٬

المتحدة لألمم المستدامة التنمية  .وأهداف
 

ة المنطق ير أم مو س حرم تركي ن ب فيصل ت بن ير عب يرة األم السمو صاحبة ونوهت
يدة الرش ادة القي ه تولي ا بم اء٬ األمن س مجل س رئي هللا-الشرقية ا رٍص-أعزه ح من
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ة المملك ة رؤي دته جس ما وهو البيئي٬ بالجانب المرسومة2030واهتمام داف واأله ٬
ة البيئي ادرات المب تفعيل عبر الرؤية٬ أهداف لمواكبة يسعى المجلس أن موضحة لذلك٬
هام واإلس الصناعية٬ ات العملي أثير ت ن م للحد ك وذل ع٬ المجتم ات فئ كافة مع بالتعاون
ادرات المب وتشجيع ي٬ وجغراف ئي بي وع تن ن م المنطقة به تتميز ما استثمار في الفاعل
يضمن ا بم واألفراد٬ المؤسسات بين التكاملية وتشجيع وتحفيزها٬ المنطقة في المتميزة
ة المنطق أن ى إل يرة مش ر٬ واألث تدامة االس ق وتحقي ومة٬ المرس داف لأله ول الوص
س المجل أن دة مؤك ر٬ والنش النمذجة تستحق يزة٬ متم ة بيئي ادرات بمب تزخر الشرقية

البيئي الجانب ضمنها من والتي أهدافه٬ لتحقيق العمل  .سيواصل
 

ة هيئ ة٬ والزراع والمياه البيئة وزارة الشرقية٬ المنطقة إمارة مشاركة الورشة وشهدت
ة العام ة المؤسس اييس٬ والمق فات للمواص عودية الس ة الهيئ رقية٬ الش ة المنطق ر تطوي
ن المهتمي ن م دد ع اركة مش إلى باإلضافة فيصل٬ بن عبدالرحمن اإلمام وجامعة للري٬
الربحي غير والقطاع والخاصة الحكومية القطاعات من البيئي٬ المجال في  .والباحثين

 
ة المملك ة رؤي ق وف ة البيئ ي ف ت تمثل محاور عدة الورشة والفرص2030وتناولت ٬

ادرات والمب البيئية البرامج في الجامعي التعليم ودور المجتمعية٬ والشراكة االستثمارية
ن بي ا نقاش ة الورش وشهدت الحياة٬ جودة تحسين في ودورها الصحية والمدن الناجحة٬

المنطقة في البيئي الجانب لتحسين واألفكار المبادرات من عدد واقتراح  .المهتمين
 

ي والت الورشة٬ ذه ه د بعق سعادتهم عن الورشة في المشاركين من عدد عبر جانبهم من
ة التكاملي ق تحقي ى إل وصوال وتعظيمها٬ البيئية الجهود توحيد في األثر بالغ لها سيكون
للعمل مشتركة قاعدة إليجاد المجلس تبني أن مؤكدين البيئية٬ للمبادرات األثر واستدامة

ملموس لواقع وتحويلها المبادرات٬ عمل تسارع في سيسهم المنطقة في  .البيئي
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لتاريخ الصحفي 28/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مكةعنوان إنتاجنا:نحالو نصف على قضت الجراد على الحرب

الخبر الخبرالخميس-23/01/2020-28/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19507العددالكاتب 1تكرار

مكة إنتاجنا:نحالو نصف على قضت الجراد على  الحرب
 
 
 
 
 
 

السلمي المكرمة(سلمان  @salma0n)مكة
نحو المكرمة مكة منطقة نحالو ات%65خسر عملي نتيجة العام؛ هذا في مناحلهم من

حراوي الص راد الج د ض ة والزراع ة البيئ وزارة ا تقوده تي ال رش س.ال رئي ع وتوق
بر ع ي المطرف خالد المكرمة بمكة التعاونية النحالين اظ«جمعية اج»عك إنت اض انخف

تتجاوز بنسبة العام هذا من%50العسل ا تأثره ب عق ا حالي المناحل لضعف نظرا ؛
الرش ترضي.عمليات ة آلي ة لمناقش ة المكافح ع م الين النح وس جل بضرورة ب وطال

اآلفة وتحارب أمل.الجميع معه وانتهى االنتهاء على شارف الربيع موسم أن وأضاف
رت أث الجراد ة مكافح عمليات أن إلى مشيرا األمطار٬ موسم من االستفادة في النحالين

الخاليا وإعداد العسل إنتاج على ان.سلبا المك ي ه ة الغربي ة تهام سهول أن إلى وأشار
ك ذل من حرموا لكنهم الربيع فصل في المملكة مناطق كل من النحالون فيه ينزل .الذي

كالية اإلش ذه ه ن م للخروج وسط حل اد إيج ى إل الين النح رئيس أن.ودعا ى إل ار يش
ة مك ة لمنطق غزوه دأ ب ذي ال راد للج رش بعمليات أخيرا قامت والزراعة البيئة وزارة

بالمناحل ير كب ضرر ي ف تسبب ما والباحة ر.المكرمة مدي أوضح ابق٬ س ت وق ي وف
اد وإبع الين٬ النح ذير تح م ت ه أن دي الغام عيد س دس المهن المكرمة مكة بمنطقة الزراعة

الرش مواقع عن  .مناحلهم
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لتاريخ الصحفي 28/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الورقياتعنوان عمالة

الخبر الخبرالخميس-23/01/2020-28/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7055العددالكاتب 1تكرار

الورقيات  عمالة

 

الشهري  عبدهللا
مرتدين بأقدامهم الورقيات بغسل يقومون وهم لوافدين مقطعا مغردون تداول فيما

عدسة كشفت أبها٬ مدينة مزارع إحدى في العمالة»الوطن«أحذيتهم تلك غياب أمس
المخالفين عن للتفتيش المعنية الجهات من حمالت وجود خشية المزارع٬  .من

الشهري:تصوير(  )عبدهللا
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لتاريخ الصحفي 28/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر "شاهدعنوان قصة"الفريدي.. الفيتنامية"يروي جازان"التجربة مع بيئتها وتقارب الريفية التنمية في

الخبر الخبرالخميس-23/01/2020-28/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3141العددالكاتب 1تكرار

"شاهد قصة"الفريدي.. الفيتنامية"يروي الريفية"التجربة التنمية في
جازان مع بيئتها  وتقارب

ببرنامج واحدة"أشاد لقرية واحد والدولة"منتج المحلي للمجتمع دخل مصدر أنه  مؤكداً

 

الحربي  الرياض-عيسى

رف الغ س بمجل ة الزراعي ة الوطني ة اللجن و عض دي الفري د عب ن ب راضي هد استش
ي الوطن ز المرك ي ف ة العام ؤون والش ويق والتس االت االتص إدارة دير وم عودية الس
واختالفها المستدامة التنمية في الفيتنامية بالتجربة المستدامة٬ الزراعة وتطوير ألبحاث

ة32عن تنمي صناعة على قادرة الثالث ببيئاتها جازان منطقة أن مؤكداً زارها٬ دولة
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ككل الدولة وأيضاً المحلي المجتمع على بالنفع تعود  .ريفية
 

رّف ع ه حديث تهل مس ي دي"وف ه"الفري بقول تدامة المس ة ر:التنمي تطوي ة عملي ي ه
درة بق اس المس دون ب ر الحاض ات احتياج بي لتل ات المجتمع اء وبن ان واإلنس األرض
خارطة يشكل اعي واجتم اقتصادي مصطلح وهو حاجاتها٬ تلبية على القادمة األجيال

المجتمع في فرد لكل المعيشية الظروف تحسين هدفها  .طريق
 

تحسين:وأضاف هدفها والتي المستدامة الريفية بالتنمية الخاص الجزء على ركزنا لو
بياً نس ة معزول اطق من في يعيشون الذين لألشخاص االقتصادية والرفاهية الحياة نوعية
وارد الم ة كثيف ي األراض تغالل اس ى عل ة الريفي ة التنمي ز ترك ث حي كان٬ الس ة وقليل
ي ف الموجودة ات والمقوم الفرص ف وغيرها؛ اليدوية والصناعات الزراعة في الطبيعية
واد للم باالضافة ذاء الغ و ه تنتجه ا م م وأه اقتصاد٬ أي و نم عصب بر تعت اف٬ األري

المهمة المنتجات من لكثير  .الخام
 

ال "وق ة: العربي ة المملك ي ف يرة كب ة بأهمي ى تحظ تدامة المس ة التنمي أن م نعل ا كم
تحمل التي الراهنة المرحلة إلى وصوالً المباركة٬ التنموية مسيرتها بداية منذ السعودية

ة الوطني ة التنموي ط الخط ر تطوي ي ف ل تتمث طموحة ة تنموي ة رؤي ا طياته ي ة"ف رؤي
العالمية"2030المملكة الخطط ضمن وإدماجها المستدامة"٬ التنمية فرؤية"أهداف ٬

الـ ا وببرامجه ة ني13المملك الوط ول التح امج برن ل مث ة٬2020 التنمي امج وبرن
ة التنمي داف أه ع م انسجامها اإلعتبار في أخذت البرامج من وغيرها المستدامة الريفية

 ?"المستدامة
 

تهدف":الفريدي"وتابع مستدامة ريفّية تنمية خلق على نعمل كيف نتعلم أن المفيد من
اك هن اجحون٬ الن ى انته ث حي ن م ق وننطل ة٬ الريفي اطق المن ي ف اة الحي ر تطوي ى إل
ارب التج ن م ير الكث ى عل االطالع خالل فمن المجال ذلك في وإقليمية عالمية تجارب
تجارب ذات الم بالع اطق من دة لع ة مختلف رحالت ب ام القي د وبع ال المج هذا في الناجحة

كثب عن التجربة ولنعيش  .ناجحة
 

ك:وأردف تل اح نج ى عل ساعدت تي ال والعوامل المقومات أهم عن البحث خالل ومن
ت كان ام فيتن أن م نعل ا فكم ة٬ الفيتنامي ة التجرب ي ه الفتني م ثر أك ان ك دة الرائ التجارب
الفيتنامي الشعب وعزيمة بإرادة دحرها في نجحت ولكنها كثيرة٬ قوي استعمار  .تحت

 

ر:واستطرد بالكثي ة مثقل ون تك للحروب تتعرض التي الدول أن أيضاً معلوم هو وكما
ي ف دداً مج نجح الفيتنامي والشعب الحكومة ولكن واالقتصادية االجتماعية المشاكل من
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ومعايشة البحث فبعد للعالم الناجحة تجاربها تصدر فيتنام وأصبحت بل ذلك كل تخطي
ام فيتن ي ف ة الحكوم ه أطلقت الذ البرنامج هو التجارب وأنجح أهم من أن وجدت التجربة

الريفية2008عام والتنمية الزراعة بوزارة  .ممثلة
 

ى إل ام ع بشكل دف ويه دة٬ واح ة قري أو لمدينة واحد منتج برنامج هناك أن إلى وأشار
ن المزارعي م دع خالل من الريفية٬ المناطق في واالجتماعية االقتصادية التنمية تعزير
أساسي بشكل البرنامج يركز كما الريفية٬ منتجاتهم قيمة وزيادة الريفية المناطق وسكان
تفادة االس خالل من ة القائم والخدمات الزراعية وغير الزراعية المنتجات تطوير على
ع م امج البرن ذ تنفي ي ف ويشترك ة٬ القيم لة سلس حسب ة مدين أو ة منطق ل ك ا مزاي ن م

المحلي والمجتمع والتعاوني الخاص القطاع الحكومية  .الجهات
 

ام ع ك وذل روع المش ب لتجري دن الم دى إح ار اختي م الث2013وت ث ي مض د وبع
ات الجه ن م ات المبيع الي إجم غ بل ة٬ المدين ك تل ي ف امج البرن ق تطبي ى عل نوات س

بالبرنامج يقاربOCOPالمشاركة أضعاف29ما ة ثالث أي أمريكي٬ دوالر مليون
جّل تس تي ال ر األس ومجموعات ر األس دد ع وازداد ة٬ بالمدين امج للبرن المحدد دف اله

دة جدي ات تعاوني كيل تش م ت و ا٬ ملحوًظ اداً ازدي امج بالبرن اق د.لاللتح عدي بح وأص
ذه ه ززت ع ذلك ك طة ومتوس غيرة ص روعات مش حاب أص غار الص زارعين الم

ة الريفي اطق للمن االقتصاد ة التنمي ق حق دوره ب ذي ال اعي الجم ل العم د.التعاونيات وق
ن م ة العالمي باألسواق قبولها يمكن فيتنام في الزراعية المنتجات أن أيضاً النتائج أثبتت

المميز البرنامج لهذا النهائية السلع  .خالل
 

برنامج نجاح أن واحد"وأكد منتج واحدة خلف"قرية ان ك ة الفيتنامي اف األري ة لتنمي ٬
ة والتنمي الزراعة وزارة وسعت الجهات٬ مختلف مع والتنسيق العمل من الكثير نجاحه
ة اليدوي رف الح مصدري ورابطة تنسيق ب مكت ع م ل العم ى عل ة البداي ذ من ة٬ الريفي

ترة للف تراتيجي اس اون تع ة اتفاقي ع توقي ذلك وك ة٬ مل2020-2018الفيتنامي تش
المجال هذا في ساعدت يمكن التي الهامة النقاط من  .الكثير

 

ى عل ه اطالع رغم ة الفيتنامي ة التجرب استعراض ار اخت ه أن دي الفري ي راض وكشف
من أكثر في التجارب من ا32الكثير برنامجه ي ف ا لتركيزه ك وذل الم الع حول ة دول

فكرة على واحدة"التنموي قرية واحد ذي"منتج ال المستدام بالنفع ستعود تجربة وهي ٬
ق تحقي إلى تسعى والتي المستدامة الريفية الزراعية التنمية برامج خالل من عنه نبحث
م ت ذي ال امج والبرن ع٬ المجتم رائح ش ف مختل ن بي ة متوازن واجتماعية اقتصادية تنمية

بمبلغ ة8.75اعتماده التنمي صندوق من لایر ارات ملي ة ثالث ى إل إضافة لایر ار ملي
ن م ه ل ا لم خيرا٬ً ة المملك اطق من وم عم ي ف رهم وأس المزارعون بره يعت ة٬ الزراعي
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له المخصصة المالية االستثمارات حجم تفوق واقتصادية اجتماعية  .مكاسب
 

الفيتنامية التجربة تطبيق أن دة"وبيّن واح ة قري د واح ة"منتج التنمي امج ببرن ا وربطه
حسب دة الواع القطاعات ي ف ة الثماني ه فروع الل خ من تدامة المس ة الزراعي ة الريفي
المجاالت ع جمي ي ف ن المنتجي صغار ن تمكي ى عل يعمل س ة٬ منطق ل لك بية النس يز الم

لهم مهمة اقتصادية فرص وخلق  .المستهدفة
 

بقوله أن:وأكد وجدت ة٬ المملك مناطق في المستمر والبحث الكبير اطالعي خالل من
الـ ا بمحافظاته ة المملك غرب وب جن في تقع التي جازان منطقة تشكل16بيئة تي وال

مستوى على الزراعية والبيئات المناطق أهم من واحدة وتعد عالية٬ نسبة فيها األرياف
ن م شاسعة احات مس ى عل وي تحت ي فه ة متنوع خصائص من ه ب يز تتم ا لم ة المملك

لحوالي تصل للزراعة الصالحة  .هكتارا240ًاألراضي
 

ذه ه ن م ل ولك والسواحل٬ والسهول ة الجبلي ة البيئ ة؛ متنوع ات بيئ الث ث ى إل م وتنقس
ازال م ذي وال ات االهتمام وع متن البشري المكون على ٬عطفاً ومقوماته ميزاته البيئات
ة؛ المختلف ة اليدوي الحرف ة وممارس بالزراعة ة المهتم ة المحلي ة بالثقاف كاً متمس أغلبه
ق لتطبي ة االنطالق اك هن ن م ون لتك اح بنج ة الفيتنامي التجربة فيها تطبق أن يمكن لذلك

المملكة مناطق باقي على  .التجربة
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لتاريخ الصحفي 28/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر "شاهدعنوان البابون.. محافظة"قرود في المواطنين ومزارع منازل "فيفاء"تهاجم

الخبر الخبرالخميس-23/01/2020-28/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3141العددالكاتب 1تكرار

"شاهد البابون.. محافظة"قرود في المواطنين ومزارع منازل تهاجم
 "فيفاء"

انتشارها من والحد مكافحتها بتفعيل والمسؤولين األمانة ناشدو  األهالي

 

 

اإللكترونية سبق  جازان-صحيفة

ت ابون"هاجم الب رود ة"ق محافظ ي ف زارعهم وم واطنين الم ازل اء"من رق"فيف ش
والمزارع للمنازل وصلت أن بعد بالممتلكات٬ الضرر وألحقت جازان٬  .منطقة

 

اء٬ فيف ي ف ا منازلن رود الق ت هاجم أن د بع ن قلقي أصبحنا ي٬ الفيف ابر ج ال ق وتفصيال٬ً
وتلويثها مياهنا من والشرب مزارعنا٬ حصاد تخريب في  .وتسببت

 

قائالً توسعها خطر عن الفيفي يحيى ع:وتحدث مواق ى إل الزحف ي ف دأت ب رود الق إن
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الجهات لتحرك يدعو ما وهذا السابق٬ في تصلها تكن لم بالسكان٬ مأهولة وأماكن عالية
عليها السيطرة وصعوبة انتشارها قبل مكافحتها عن والمسؤولة  .المعنية

 

المخصص الرقم عبر المواطنين٬ بالغات من وبالرغم أنه الفيفي ماطر المواطن وذكر
ة البلدي ات ن)???(ببالغ م ة للمكافح ي فعل ود وج وال اوب٬ تج د يوج ال ه أن إال ٬

الضالة والحيوانات القرود بمكافحة المكلفة  .الشركة
 

ة مكافح دور ل تفعي ؤولة٬ المس ات والجه ازان ج ة منطق ة أمان الي األه د رود"وناش ق
االنتشار"البابون في توسعها بعد عاجلة٬ مكافحة إلى تحتاج والتي فيفاء٬ جبال  .في
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لتاريخ الصحفي 28/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جدةعنوان جنوب المسرة في اإلبل حليب لبيع حظائر ضبط

الخبر الخبرالخميس-23/01/2020-28/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

جدة جنوب المسرة في اإلبل حليب لبيع حظائر  ضبط

 

العتيبي-منبر  :جدة-وائل

من جدة بجنوب المسرة حي في الطرقات على اإلبل حليب لبيع حظائر وإزالة ضبط تم
ة وامان دة٬ ج بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب برئاسة المكونة اللجنة قبل
ة مك ة بمنطق تثمار واالس ارة التج وزارة رع وف جدة٬ ة محافظ وشرطة دة٬ ج محافظة
وأسواق الخ المس وإدارة ة الفرعي اء مليس بلدية من الميدانية الفرق وبمشاركة المكرمة٬

والمرادم النظافة وإدارة الصحية الوقاية وإدارة العام  .النفع
 

ل اإلب ب حلي ع بي ع من ظاهرة على للقضاء المبذولة للجهود استمرارا الحملة هذه وتأتي
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والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير سعادة أوضح حيث العامة الطرقات على
ل بكام اركت ش ة اللجن أن دي الغام ارهللا ج عيد س دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق
م والتعقي ير والتطه رش ال ع م المخالفة الحظائر وإزالة المواقع على للوقوف تجهيزاتها
رارات واإلق دات التعه ة المخالف ل اإلب حاب أص ى عل ذ أخ ا كم رية٬ الحش دات بالمبي

بالواقعة محضر بإعداد أعمالها اللجنة ٬وأنهت مستقبال تكرارها بعدم  .الالزمة
 

وبعض الظواهر عن وخصوصاً المستهلكين لدى الوعي مستوى برفع الغامدي وطالب
علمهم دون لمستخدميها كبيراً ضرراً بعضها يسبب قد التي والممارسات  .العادات

 

بـ أكثر الخام الحليب تناول يسببها التي باألمراض اإلصابة مخاطر أن إلى 100يشار
أن ا كم تر٬ المبس ب الحلي اول تن ة حال ي ف األمراض بنفس ابة اإلص مخاطر ن م رة م
ق طري عن ة المنقول راض األم نصف ن م أكثر ب اإلصابة عن مسؤول ام الخ ب الحلي

 .األغذية
 

ا دع ا كم ات٬ الطرق ى عل وث المل ل اإلب ب حلي داول وت ع بي ع من ى عل دي الغام دد وش
ة الغرف اتف ه بر ع ك وذل ات٬ الطرق ي ف ولين المتج ة الباع ن ع الغ لإلب واطنين الم

رقم على والطوارئ للمعلومات  .”8002470000“المركزية
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لتاريخ الصحفي 28/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المقبلعنوان "مارس البيئة.. السعودي"تُطلق"وزارة المياه الثاني"منتدى

الخبر الخبراألربعاء-22/01/2020-28/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3140العددالكاتب 1تكرار

المقبل "مارس البيئة.. السعودي"تُطلق"وزارة المياه  الثاني"منتدى

من مختصين خبراء بمشاركة المياه لقطاع المستدامة التنمية  دولة15لتعزيز

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

ي ف الزراعة وزراء ات اجتماع ع م التزامن ب والزراعة٬ اه والمي ة البيئ وزارة ت أعلن
السعودي اه المي دى منت إطالق ام٬ الع ذا ه ة المملك تستضيفها تي ال العشرين ة مجموع

ن م ترة الف الل خ اني ل)19-15(الث المقب ارس م هر ش ن ة2020م بمدين م٬
 .الرياض

 

براء خ فيه ويشارك والزراعة٬ والمياه البيئة منظومة تنظمه الذي المنتدى٬ ويستعرض
من ا)15(مختصون تطويره وسبل السعودية العربية المملكة في المياه قضايا دولة٬
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استدامتها  .وتعزيز
 

اه المي دى منت ة أهمي إن يباني؛ الش دالعزيز عب دكتور ال اه للمي وزارة ال ل وكي ال وق
برامجه في التجدد وطابع وتنوعها فعالياته شمول من تنبع الثانية٬ نسخته في السعودي٬
ود جه راز إب في المنتدى دور إلى الفتاً المهم٬ الوطني الحدث لهذا المصاحبة واألنشطة
المياه تحلية ذلك في بما وتطويره٬ المياه قطاع في وانجازاتها السعودية العربية المملكة
اه المي اع قط ي ف األداء ة ترقي ي ف هم تس تي ال ريعات والتش تثمارات واالس ع والتوزي

 .وتجويده
 

ادل وتب اه٬ المي لقطاع المستدامة التنمية تعزيز إلى يهدف المنتدى أن الشيباني؛ وأضاف
المحتوى وزيادة االستثمارات٬ استقطاب في أهدافه جانب إلى المجال٬ هذا في الخبرات
ي الوع ز وتعزي اه٬ المي اع قط ي ف ل التكام ق وتحقي اه٬ المي ات تقني وطين وت ي المحل

المختلفة الحياة مجاالت في بأهميته  .المجتمعي
 

مجال ي ف براء والخ اء والعلم وزراء ال ن م دٍد ع بمشاركة يحظى المنتدى أن إلى ولفت
العالم أنحاء جميع من  .المياه

 

بر ع ه أعمال تعرض يس ه أن يباني؛ الش دكتور ال ح أوض دى المنت اور مح ن )10(وع
تشمل رئيسة٬ الشرب٬:محاور اه مي وجودة اه٬ المي قطاع ي ف واالستثمار التخصيص

اه والمي ة٬ التقليدي المياه مصادر من االستفادة وتعزيز المياه٬ صناعة في واعدة وتقنيات
ّددة ة٬..المج البديل ة والطاق ة٬ الذكي بكات والش غيلي التش يز والتم اة٬ والحي ع الواق

اً الفت ة٬ والتقني ق التطبي ي ف والتطور درات٬ الق وبناء والتعليم للمياه٬ المتكاملة واإلدارة
العام هذا المنتدى ومحتوى شكل في التجدد طابع  .إلى

 

العمل وورش الوزارية الجلسات من عدٌد المنتدى محاور يتخلل كما الشيباني؛ وأضاف
طة وأنش احب المص رض المع ب جان ى إل ة٬ مختلف ة حواري ات وجلس ة٬ المتخصص

المملكة مناطق من وعدد الرياض العاصمة في األخرى  .المنتدى
 

الذي المنتدى أن الشيباني؛ الدكتور أوضح المنتدى يستهدفه الذي بالجمهور يتعلق وفيما
شعار تحت العام هذا تنظيمه تدامة:يتم مس اه من..مي الً ك تهدف يس تدامة٬ مس ة لتنمي

اه٬ المي ال مج ي ف والمطورين اولين والمق اه٬ المي ال مج في والمصنعة التقنية الشركات
ال أعم خدمات دمي مق ب جان إلى المياه٬ مجال في والصيانة التشغيل وجهات وشركات
المختصة ارات االستش وشركات ب ومكات وك والبن والخاص٬ العام القطاعين في المياه
ة الحكومي والجهات والدوليين٬ المحليين والمستثمرين األعمال ورجال المياه٬ مجال في
ال مج ي ف ين والمتخصص الب والط اديميين واألك احثين والب براء والخ ة٬ العالق ذات
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المختلفة المملكة مناطق في والمقيمين والمواطنين  .المياه٬
 

ى وملتق ة منص كل يش ه كون دى المنت ا يوفره تي ال تثمارية االس رص الف ى إل ت ولف
ذا ه ي ف يلتقى وس ا٬ وخارجه ة المملك داخل ن م اه المي قطاع في والمهتمين للمختصين
ذات ات الجه ع م اه٬ المي قطاع في والباحثون والعلماء والمستثمرون المطورون الحدث
اه المي ة لتحلي ة العام ة والمؤسس ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة دمتها مق ي وف العالقة
ا مم ري٬ لل العامة والمؤسسة والكهرباء٬ الماء وشركة الوطنية٬ المياه وشركة المالحة٬
ذا ه ي ف الناجحة التجارب ى عل واالطالع المعارف واكتساب الخبرات تبادل في يسهم
اه المي اع قط ر تطوي ات آلي زز تع تي ال ة الذكي ارات واالبتك ول الحل اد وإيج ال٬ المج

المختلفة  .بمساراته
 

يباني الش اف "وأض براء: والخ اه المي اع قط ادة لق اء التق َة منص دى المنت ر يوف ا كم
ع م اه٬ المي اع قط ي ف احثين والب اء والعلم والمستثمرين والمطورين والدوليين المحليين
ة لتحلي ة العام ة المؤسس ل مث ة العالق ذات ات والجه ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة
ة العام ة والمؤسس اء٬ والكهرب اء الم ركة وش ة٬ الوطني اه المي ركة وش ة٬ المالح اه المي

 .للري
 

عن السعودية العربية المملكة مشاركة المنتدى يحتضن أن تعتزم الوزارة أن وأضاف٬
ة المملك ها تترأس تي ال العشرين لقمة عشرة الخامسة الدورة اجتماعات في المياه٬ قطاع
ي الت المنتدى أعمال ضمن الموازية االجتماعات من عدٍد استضافة خالل من العام٬ هذا

عودي الس دى المنت ل يجع ا مم اه٬ المي اع لقط ة الدولي ات التوجه اقش ا2020ًتن حدث
ة رؤي يجسّد الـ..م2030استثنائياً ة قم ة المملك رؤس ت أن ى إل اً ا20الفت ثقله د يؤك

والدولي اإلقليمي الصعيدين على  .ودورها
 

ادة بإش وحظي األولى٬ نسخته في كبيراً نجاحاً حقق السعودي المياه منتدى أن إلى يُشار
اركة ومش تفاعل من شهده وما وتنوعها فعالياته وشمول لتميزه تقديراً الوزراء؛ مجلس

ن م ثر أك ه في ارك ش إذ ن٬ ودوليي محليين وخبراء لعلماء من)50(واسعة دثاً (متح
دٍد)15 بع ه برنامج ل وحف شخص٬ مليون من أكثر فيه المشاركين مجمل وفاق دولة٬

ه ب حظي ا م ب جان ى إل المتنوعة٬ النقاش وحلقات العمل وورش العلمية٬ الجلسات من
ن م ثر ألك ة رعاي ن م دى الم)14(المنت اإلع ائل لوس ة إعالمي ات وتغطي ة٬ جه

والمرئية والمسموعة المقروءة يراً..المختلفة٬ كب ديراً تق م المه الوطني الحدث لقي كما
المستوى رفيعة دولية وشخصيات ومنظمات جهات  .من
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لتاريخ الصحفي 28/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البريةعنوان المتنزهات لمرتادي تطويرية أعمال

الخبر الخبرالخميس-23/01/2020-28/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد7055العددالكاتب 1تكرار

البرية المتنزهات لمرتادي تطويرية  أعمال

 
 
 

 الوطن:عنيزة
 

فصل خالل يرة كب ود بجه يزة عن بمحافظة ة والزراع والمياه البيئة وزارة مكتب يقوم
ك وذل الوطني٬ وعنيزة الغضا متنزهي في وخاصة البرية المتنزهات في وذلك الشتاء٬
ات البيان ذ وأخ اريح التص دار إص ق طري ن ع عام كل بش ات المخيم م تنظي الل خ ن م
م ت كما المخيمات٬ أصحاب قبل من النظافة على للحفاظ وذلك المخيم٬ لصاحب الالزمة
تزام ال ابع تت يج للمس وإدارة أمنية٬ بحراسات مزود النارية للدراجات خاص سياج عمل

والسالمة باألمن المخيمات  .أصحاب
 

اإلدارة ل داخ ع موق يز تجه دافها أه ن م ة ميداني إدارة ل عم ى عل ب المكت رص وح
ى إل باإلضافة بوعية٬ واألس مية الرس ازات اإلج خالل ة األمني ات الجه ل لعم ة الميداني
ي ف ة العالق يارات الس اعدة ومس االحتطاب ات مخالف ة لمتابع ات للمتنزه مراقبين توفير

البرية  .المتنزهات
 

ا منه ات٬ المخيم ألصحاب الخدمات ن م د العدي ديم بتق ات المخيم م تنظي ة لجن تقوم كما
في والمساهمة المخيمات على النظافة حاويات وتوزيع للمخيمات المجانية المياه إيصال

الغضا متنزهات من اليومية المخلفات  .ترحيل
 

ل كام دم يق أجير الت ات بمخيم ا خاص ا تطبيق ام الع ذا ه ب المكت د أع ني تق ور تط ي وف
وه التش ة إزال رت وج احبه٬ ص ع م ل التواص يلة وس ذلك وك م٬ المخي ن ع ات المعلوم
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تشكله لما الطريق٬ جنبات على للمخيمات اإلرشادية واللوحات البيع نقاط من البصري
ن م ة مجموع ى عل وي تحت يرة كب ات لوح يز بتجه ب المكت ام ق ث حي ورة٬ خط ن م

الشريحة في االتصال ووسيلة المخيم اسم يوضع بحيث  الشرائح٬
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